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 Nº 36/2005

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.E. 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 ad referedum da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação, no dia 21 de julho de 2005 ,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o cadastramento dos Projetos de Pesquisa sem ônus para a
Instituição, das seguintes origens:
COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA-CPGA
• “Biologia de Plutella Xylostella (L. 1758) em diferentes cultivares de repolho
(Brassica Oleracea Var. Capitata) em Salinas-MG”;
• “Avaliação de variedades e linhagens de café (Coffea Arabica L.) no Planalto
de Conquista, Estado da Bahia”;
• “Seleção de variedades de cana-de-açúcar com base no potencial forrageiro
e industrial”;
• “Farelo de mandioca, casca de café e farelo de cacau na qualidade de
silagem de capim-elefante e desempenho de cabras leiteiras”;
• “Produção comercial de pinheira em relação ao número de frutos por planta”;
• “Seleção de urucueiros (Bixa orellana L.) superiores da variedade bico de pato
no Estado da Bahia”;
• “Influência do paclobutrazol na indução floral de mangueiras (Mangifera
indica L.) cv. rosa”;
• “Bioecologia e diversidade de moscas de frutas (Diptera: Tephritidae) em
pomares de manga (Mangefira indica L.) na região Sudoeste da Bahia”;
• “Secagem e armazenagem de manjericão (Ocimum basilicum L), com vistas à
preservação de óleos essenciais”;
• “Balanço hídrico do solo cultivado com mangueiras (Mangifera indica L.)
irrigadas no semi-árido baiano”;
• “Comparação entre dois sistemas de preparo de solo (Sistema convencional
e Mafes) para a cultura de batata (Sollamum tuberosum)”;
• “Biologia floral e mecanismos reprodutivos do Cardo Santo (Argemone
subfusiformis) com vistas no melhoramento genético”;
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•
•

“Estudo citogenético do gênero Frieseomellita (Hymenoptera: meliponina) no
Estado da Bahia”,
“Avaliação genética de ovinos e caprinos no Estado da Bahia”;

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS-DCE
• “Estudos de propriedades em átomos e moléculas especiais”;
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS-DCSA
• “Impacto ambiental da demanda de madeira utilizada como lenha em
diversas atividades em Vitória da Conquista”;
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS-DCN
• “Anatomia da flor de Meloccactus Conoideus Buin & Bred (Cactaceae)”;
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS BÁSICOS E INSTRUMENTAIS-DEBI
• “Teores de colesterol na gema do ovo em função da dieta e do regime de
criação de aves poedeiras”;
• “A dimensão ambiental no ensino formal: sonho ou realidade no município de
Itapetinga-Ba”;
• “Arte na educação infantil: luxo, lixo ou necessidade? Um estudo sobre as
práticas educativas”;
• “Núcleo de estudos em história e memória da educação Nehmed”;
• “Educação inclusiva: um desafio ao Ensino Fundamental I”;
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS-DELL
• “Investigação fonético-fonológica das vogais médias abertas em posição
pretônica na fala de Vitória da Conquista/Ba”;
• “Para a descrição fonética/acústica dos sons de /r/ em posição de coda
silábica”;
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOCTECNIA-DFZ
• “Identificação, caracterização e patogenicidade de espécies fúngicas
putativas causadoras da morte descendente de grevilea (Grevillea robusta)”;
• “Crescimento características nutricionais e fisiológicas de mudas deTrema
micrantha (L) Blum sob diferentes níveis de sombreamento”;
• “Controle químico e biológico da varíola (Asperisporium caricae) em
mamoeiro”;
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E EXATAS-DQE
• “Avaliação do conhecimento que os praticantes de exercícios físicos, em
academias, tem sobre os exercícios praticados”;
DEPARTAMENTO DE SAÚDE-DS
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•
•

“Conhecimentos adquiridos durante as consultas de pré-natal”;
“Motivação e aderência de idosos ativos: um estudo dos estados fatores
determinantes da atividade física”;
“Nível de atividade física habitual e capacidade funcional de idosos em
Jequié, Ba”;

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA RURAL E ANIMAL-DTRA
• “Diferentes níveis de suplementação sobre o desempenho, aspectos
fisiológicos e as características de carcaça de bovinos Nelore em pastejo
Brachiaria decumbens no Sudoeste da Bahia”;
• “Aplicação da técnica Conjoint Analysis em estudos de consumidor”;
• “Aproveitamento da casca do mangostão (Garcinia mangostana) para
produção de corantes naturais”;
• “Qualidade da carne de caprinos das raças Boer e Anglo-Nubiana e a de
cordeiros das raças Dorper e Santa Inês”;
• “Amonização do feno de Brachiaria decumbens em diferentes unidades e ou
fonte de Uréase”;
• “Efeito do nível de farelo de cacau (Theobroma cacao) sobre o
comportamento ingestivo de bovinos Nelore confinados”.
Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação.

Vitória da Conquista, 10 de agosto de 2005.
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