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O Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE, no uso de suas atribuições, de acordo com  a Lei Estadual nº 7.176/97, 
publicada no D.O. de 11 de setembro de 1997, de acordo com o  Artigo 8º do Decreto 
Estadual nº  7.329/98 publicado no D.O. de 08 de maio de 1998 - Regulamento  da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, atendendo o que foi decidido 
pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação,  na sessão  realizada no dia 10 de agosto 
de 2005, 
 
 
 

R E S O L V E: 
  
                  Art. 1º - Homologar os Projetos  de  Pesquisa  das seguintes  origens: 
                        
                      DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-DCB 

• “Prevalência da infecção por Leishmania sp em humanos nas 
localidades de Florestal (Jequié) e São Gonçalo (Contendas do 
Sincorá) Bahia/Brasil”;  

• “Inventário da macrofauna bentônica e da ictiofauna na Baia de 
Camamu, região Sul do Estado da Bahia”; 

• “Inventário e distribuição espacial de mamíferos em uma área de 
caatinga na Bahia”; 

• “O gênero Cróton L. (Enphorbiaceae) no Bioma caatinga na Bahia”; 
• “Abordagem dos conteúdos botânicos nos livros didáticos de Ciências 

do ensino fundamental”; 
• “Formação docente em serviço: o papel do conhecimento prático na 

assimilação ou rejeição de novas teorias”; 
• “Tendências reprodutivas com potencial de aplicação no 

melhoramento genético em Cardo Santo (Argemone subfusiformis 
L.)”; 

• “Estudos dos hábitos alimentares de adolescentes em escolas 
públicas e  particulares na cidade de Jequié-Ba.”; 

• “Taxonomia das esponjas de águas continentais brasileiras”; 
• “Avaliação genética de linhagens de tilápia do nilo (Oreochromis 

niloticus) para implantação de um programa de seleção”; 
• “Estudo da divergência genética em Melipona mandacaia 

(Hymenoptera: meliponina) do estado da Bahia por meio de 
marcadores moleculares Rapd”; 
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• “Avaliação genética de rebanhos zebuínos de corte do estado da 
Bahia”; 

• “Inventário e caracterização molecular de vespas parasitóides 
(Hymenoptera: parasitica) associadas a culturas agrícolas do 
sudoeste baiano com potencial para serem utilizadas em programas 
de controle biológico”; 

•  “Interações entre aves, peixes e invertebrados no reservatório da 
Barragem da Pedra-Ba”; 

•  “Avaliação ambiental e mofométrico do reservatório Barragem da 
Pedra por geoprocessamento –Jequié-Bahia”; 

  
               DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS-DCE 

•  “Raios cósmicos de ultra e alta energia”; 
  
               DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS-DCN 

•  “Estrutura da comunidade de morcegos (Mammalia:chiroptera) da 
flona do Sincorá – Contendas do Sincorá-Ba.”; 

•  “Ecofisiologia da germinação de sementes de Melocactus conoideus 
Buin & Bred. (cactaceae)“; 

•  “Avaliação da disponibilização de metais pesados na cafeicultura 
com manejos orgânicos, tecnológicos e tradicionais no Sudoeste da 
Bahia”;  

• “Desenvolvimento de metodologias para determinação de resíduos de 
agrotóxicos em águas, solos e produtos agrícolas provenientes dos 
cultivos tradicionais em Vitória da Conquista-Ba.”; 

•  “Biologia da traça das crucíferas (Plutella Xylostella) em diferentes 
cultivares de repolho (Brassica oleracea var capitata) em condições 
de laboratório”; 

• “Estudo comparativo das propriedades bioquímicas dos venenos de 
serpentes do gênero Bothropsocorrentes no Sul do Estado da Bahia-
Brasil”; 

• “Descrição do esqueleto pós-craniano de Stratiotosuchus maxhechti 
(Chocodylomorpha: baurusuchidae), análise filogenética dos 
baurusuchidae e seu posicionamento dentre os mesoeucrocodylia”;  

•  “Diversidade e vocalização de anfíbios anuros da floresta nacional 
Contendas do Sincorá, Estado da Bahia”; 

• “Levantamento, criação e caracterização citogenética de espécies de 
Coccinellidae (Coleoptera) ocorrentes na região de Vitória da 
Conquista-Ba”; 

• “Avaliação da resistência genética de plantas a fitopatógenos de 
interesse do agro-negócio baiano”; 

 
               DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS-DCHL 



                            
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Credenciada pelo Decreto Estadual nº 7.344  de 27.05.1998  
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE 

                                                                                   
 

RESOLUÇÃO DO CONSEPE 35/2005     
                                                                                                                                                                             

ESTRADA DO BEM QUERER, KM 04 - TELEFONE PABX (077) 424-8609 - CAIXA POSTAL 95 - CEP 45083-900 - VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 
RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/Nº - JEQUIEZINHO - TELEFAX (073) 526-8600 - CEP 45200-000 - JEQUIÉ - BAHIA 
PRAÇA DA PRIMAVERA, 40 - PRIMAVERA - TELEFAX (077) 261-8600 - CEP 45700-000 - ITAPETINGA - BAHIA 

3

 

• “Pensamento e cidade”; 
• “Por uma ecoterminografia: acompanhamento de um ecodicionário de 

biotecnologia”; 
•  “Semiótica: leitura prospectiva e diversificada da arte com ênfase na 

Literatura – uma metodologia“; 
 
               DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS-DCSA 

•  “Uma investigação acerca da riqueza e da pobreza das nações”; 
• “Concentração do crédito Rural no Estado da Bahia”; 
•  “Estratégias adotadas por mulheres empeendedoras: um estudo na 

cidade de Vitória da Conquista”. 
 

                      DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E DE SOLOS-DEAS 
• “Teste de eficiência quanto a fixação biológica de nitrogênio de 

estirpes de rizóbio em feijão caupi (Vigna unguiculata)”;  
•  “Consumo de água em pomar de citros – 1º ano de implantação”; 

 
               DEPARTAMENTO DE ESTUDOS BÁSICOS E INSTRUMENTAIS-DEBI 

•  “Proteína na dieta de vacas em Lactação 2 níveis crescentes de 
proteína bruta na dieta à base de cana-de-acúçar e farelo de 
algodão”; 

• “Benzimentos saberes e práticas alternativas de cura, nas 
comunidades de Mato Grosso, Barra e Bananal”; 

•  “Avaliação de parâmetros de desempenho fisiológicos, reprodutivos e 
comportamentais de ovinos Santa Inês em pastagem com e sem 
sombreamento”; 

•  “Implantação do sistema de gestão ambiental em instituições de 
ensino, como instrumento de formação do cidadão ambiental”; 

• “O profissional da pré-escola e as atividades lúdicas”; 
•  “Educação inclusiva e formação de professores desafios, embates e 

perspectivas”; 
•  “Rede regular de ensino X professores – parceiros de inclusão 

escolar”; 
•  “Secagem e armazenamento de manjericão (Ocimum basilicum L.), 

com vistas à preservação de óleos essenciais”; 
 
               DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS-DELL 

•  “O fenômeno do duplo sujeito em dados de fala da comunidade 
lingüística de Vitória da Conquista-Ba.”; 

•  “A trajetória de gramaticalização dos prefixos na história da Língua 
Portuguesa”; 

• “Para a descrição fonético/acústica dos sons / r / em posição de coda 
silábica”; 
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• “Análise de discurso: Foucault e Pêcheux, diálogo teórico-
metodológico e as repercussões na França e no Brasil”; 

 
                
               DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOTECNIA-DFZ 

• “Efeito de espaçamentos e adubações na cultura da pimenta-
malagueta (Capsicum frutescens)”; 

•  “Diagnóstico da floricultura no Estado da Bahia”; 
• “Caracterização morfológica de frutos, sementes e plântulas de 

madeira nova (Pterogyne nitens TUL)”; 
• “Desenvolvimento ponderal e biometria corporal de caprinos da raça 

Anglo-Nubiana criados em sistema semi-intensivo”; 
•  “Hospedeiros secundários e dispersão de ceratitis capitata (Wind.) 

(Diptera: Tephritidae) no pólo frutícola de Anagé, Ba.”; 
•  “Efeitos da irrigação e de épocas de colheita sobre a cultura da 

mandioca (Manihot esculenta crantz)”; 
• “Efeitos do Gel Bsorvente na qualidade, sobrevivência e crescimento 

inicial de mudas de Eucalyptus: europhylla”; 
•  “Seleção de Trichoderma sp. visando o controle Phytophthora 

citrophthora, in vitro e in vivo em limão bravo”; 
•  “Distribuição geográfica de formigas cortadeiras dos gêneros Atta e 

Acromyrmex (Hymenoptera: Attini) na região Sudoeste da Bahia”; 
 
               DEPARTAMENTO DE FISOLOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS-DFCH  

• “Somos donos da nossa pessoa: um estudo antropológico da 
comunidade negra do Cuscuz, Maracás, Bahia”; 

•  “Perfil dos profissionais de Comunicação e Administração de Vitória 
da Conquista”; 

 
                      
 
                      DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA-DG 

•  “Clima urbano do município de Vitória da Conquista: um estudo das 
ilhas de calor e suas relações com o efeito de arborização na cidade”; 

• “O Mapa da Mina: aspectos ambientais e sócio-econômicos da 
exploração dos recursos minerais na região Sudoeste da Bahia”; 

•  “Espaço urbano em metamorfose”; 
•  “Diagnóstico geoambiental do distrito de Pradoso, Vitória da 

Conquista (Ba)”; 
• “Gestão de unidades de conservação na perspectiva da participação 

da sociedade civil – parques nacionais no estado da Bahia”; 
• “O planejamento de ensino dos professores de Geografia nas Escolas 

de Vitória da Conquista-Ba: teoria e práticas pedagógicas”; 
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•  “Cultura e arte no ensino de Geografia mapeando as raízes culturais 
da região do sudoeste”; 

 
               DEPARTAMENTO DE QUÍMICAS E EXATAS-DQE 

• “Estudo do equilíbrio químico do ácido BDBD por ressonância 
magnética nuclear de13C e1H e suas aplicações na indústria têxtil”; 

•  “Estudos químico e avaliação da atividade inseticida de Metrodorea 
maracasana Kaastra (Rutaceae)”; 

•  “Caracterização citogenética de Bombacopsis glabra (Pasq.) A 
Robyns, Chorisia speciosa St. Hil e Pachira aquática Aubl. (Malvacea: 
bombacoideae)”; 

•  “Aplicação de técnicas de inteligência artificial e pré-concentração e 
determinação de metais”; 

• “Estudo químico, caracterização de inibidores de proteases e 
avaliação da atividade antimicrobiana de Chondrodendron 
microphyllum (EICHL) MOLD”; 

•  “Biodisponibilidade de metais em amostras de gêneros alimentícios 
do Estado da Bahia”; 

•  “Reações de oxidação catalítica de compostos aromáticos na 
presença de heteropolicompostos Keggin e peróxido de hidrogênio. 
Obtenção de bromo derivados e compostos aromáticos oxigenados”; 

•  “Caracterização físico-química e atividade biológica de lectina de 
sementes de crotolaria retusa (Rattlebox)”; 

• “Novos materiais para a pré-concentração e determinação de metais”; 
 

                      DEPARTAMENTO DE SAÚDE-DS 
•  “Estado de saúde de idosos do município de Jequié-Ba”; 
• “Repercussões do diabetes Mellitus nos diversos grupos 

populacionais assistidos pela rede básica de saúde do município de 
Jequié/Ba.”; 

•  “O cuidado com idosos hipertensos para seus familiares e 
profissionais de saúde: um estudo fundamentado nas representações 
sociais”; 

• “Capoeira e identidade étcnico-cultural: um estudo de caso numa 
escola de Jequié-Ba”; 

•  “Educação Física na educação infantil: uma análise crítica do papel 
do jogo no trabalho pedagógico em creches de Jequié”; 

 
               DEPARTAMENTO DE TECONOLOGIA RURAL E ANIMAL-DTRA 

•  “Utilização do farelo de cacau e torta de dendê na alimentação de 
caprinos e ovinos”; 

•  “Efeito do tratamento térmico sobre a qualidade de polpas de frutas 
típicas do Nordeste”; 
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•  “Utilizações de farinha de vagem de algaroba (Prosopis juliflora) na 
dieta de ovinos Santa Inês”; 

•  “Diagnóstico da cadeia produtiva da carne de sol na micro-região de 
Itapetinga-Bahia”; 

•  “Determinação das propriedades termofísicas e estudo do tratamento 
térmico dos leites de cabra de búfula”; 

•  “Níveis de utilização do bagaço de mandioca na dieta de vacas em 
lactação”; 

•  “Unidade de secagem de frutas por energia solar e biogás para a 
agricultura familiar”; 

• “Farelo de mandioca, casca de café e farelo de cacau na qualidade da 
silagem de capim-elefante na alimentação de caprinos e ovinos”; 

•  “Avaliação da qualidade de produtos cárneos congelados”; 
•  “Avaliação das condições de comercialização de produtos cárneos 

em Itapetinga-Ba.”; 
 

              Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor a partir da data da sua 
aprovação.    

                      
                         Vitória da Conquista, 10 de agosto de 2005. 

 
 
                                                  


