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ALEXANDRE SIQUEIRA DE 
FREITAS

O Mapa da Festa: Itinerários Musicais, Históricos
e Culturais de Festividades em Porto seguro e

Santa Cruz Cabrália

O pesquisador como agente/ator na construção
e problematização das festividades de Porto 
Seguro e Santa Cruz Cabrália.

ANA CRISTINA SANTOS PEIXOTO A construção do Ethos dos professores de Língua
Portuguesa da educação básica da região Sul da

Bahia

O perfil do professor de língua portuguesa  no 
ensino fundamental da escola pública da 
região  Sul da Bahia -Itabuna

ANDRÉ DOMINGUES DOS 
SANTOS

Sofrência compartilhada: Pablo, arrocha e novas
formas da relação produção-consumo na música

popular nordestina - e baiana, em especial

Panorama da estético-sócio-cultural da obra de
Pablo

ANNE GREICE SOARES RIBEIRO 
MACEDO

Letramento político: práticas de democracia e
inclusão social

Inclusão social para a democracia

ANTONIO JOSÉ COSTA 
CARDOSO

Qualidade de Vida e Saúde em Itabuna, Bahia. Acompanhamento dos discentes ingressantes 
no período 2014.3 da UFSB do Campus Jorge 
Amado (Sede) - o perfil do novo estudante, a 
mudança de hábitos e os impactos à saúde.

AUGUSTIN MAURICE MARIE 
GONDALLIER DE TUGNY

Roupa - fábrica do corpo Vestuário e gestos 

BRUNO BORGES DEMINICIS Avaliação das condições higiênico-sanitáriasde
carne bovina comercializada em supermercados

no extremo sul do estado da bahia

Avaliação das Condições Higiênico-Sanitárias 
e Microbiológica da Carne dos 
Estabelecimentos em Teixeira de Freitas

CARLOS WERNER HACKRADT A situação populacional, a estrutura genética e a
necessidade de medidas de conservação para

uma espécie endêmica do Brasil e ameaçada de
extinção: Scarus trispinosus

Estrutura populacional de uma espécie de 
peixe recifal endêmica e ameaçada de extinção
na costa brasileira, o Budião-Azul (Scarus 
trispinosus, Valenciennes 1840).

CARLOS WERNER HACKRADT A situação populacional, a estrutura genética e a Avaliação da estrutura etária de Scarus 
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necessidade de medidas de conservação para
uma espécie endêmica do Brasil e ameaçada de

extinção: Scarus trispinosus

trispinosus Valenciennes, 1840 e o efeito da 
proteção sobre suas populações.

CHRISTIANNE BENATTI 
ROCHEBOIS

O lúdico no processo de ensino/aprendizagem de
Francês Língua Estrangeira para crianças

O uso de atividades lúdicas no 
ensino/aprendizagem de língua francesa para 
aprendizes da Escola Municipal “Creche Lar 
Amor à criança” – Porto Seguro

CRISTIANE MUNIZ THIAGO História e memória na trajetória de Jesus Norberto
Gomes (1891 – 1963)

História, biografias e educação: memória 
coletiva e construção social dos indivíduos

CYNTHIA DE CÁSSIA SANTOS 
BARRA

Livro das Comunidades: o saber dos povos de
tradição oral e a inclusão no ensino superior e na

pesquisa no sul da Bahia

“Índios na Visão dos Índios”: quem são os 
Tupinambá do sul da Bahia?

DANIEL PIOTTO Referencial histórico e técnico da restauração
florestal no sul da Bahia

Caracterização das experiências de 
restauração com essências florestais nativas e 
exóticas na região sul da Bahia

EDISON ROGERIO CANSI Medicina da conservação de aves urbanas e
rurais do Sul da Bahia: fisiologia, comportamento

e patologia

Fisiologia da conservação das aves urbanas e 
rurais do Sul da Bahia

EDISON ROGERIO CANSI Medicina da conservação de aves urbanas e
rurais do sul da bahia: fisiologia, comportamento e

patologia

Efeito da poluição sonora urbana e rural sobre 
a diversidade vocal de aves no Sul da Bahia

ELIANA PÓVOAS PEREIRA 
ESTRELA BRITO

Políticas curriculares no contexto da prática:
movimentos curriculares para uma educação

anticolonialista

Etnografia da escola: perfis dos estudantes, 
dos docentes e mapeamento das práticas 
curriculares.

FABIANA CÉZAR FÉLIX 
HACKRADT

Efetividade da área de exclusão de pesca da
Reserva Extrativista do Corumbau na exportação
de larvas de Scarus trispinosus e conectividade

entre populações

Ocorrência de Scarus trispinosus no 
desembarque pesqueiro de Porto Seguro, 
Bahia.

FABRICIO LOPES DE CARVALHO Diversidade de camarões dulcícolas no Sul da Camarões de água doce do rio Buranhém em 
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Bahia Porto Seguro, Bahia
FLORISVALDA DA SILVA SANTOS Potencial antimicrobiano de extratos de plantas

nativas da região sul da Bahia sobre fungos
fitopatogênicos

Avanço no conhecimento científico nacional 
sobre o potencial antimicrobiano da flora 
brasileira aplicado à agricultura

GABRIELA ANDRADE DA SILVA Oficinas de formação de jovens multiplicadores
para prevenção e redução de danos do uso de

drogas psicotrópicas

Efetividade de oficinas de formação de jovens 
multiplicadores para prevenção e redução de 
danos do uso abusivo de drogas psicotrópicas

GABRIELA NAREZI A transição agroecológica sob o enfoque da
ecologia de paisagem: desenhos e arranjos

produtivos para agroecossistemas biodiversos e
sustentáveis.

Análise comparativa entre sistemas produtivos 
agrícolas convencionais e orgânicos aplicada à
fruticultura.

GISELE LOPES DE OLIVEIRA Estudo Etnobotânico: Plantas Medicinais
Utilizadas no Extremo Sul da Bahia

Levantamento Etnobotânico de plantas 
medicinais na Colônia de Pescadoras Z 25, 
minicípio de Caravelas-Ba.

ISAAC COSTA REIS Construindo um novo paradigma de formação
jurídica: interdisciplinaridade e inovação

metodológica no Curso de Direito da Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Panorama de matrizes curriculares 
interdisciplinares e do uso da metodologia ABP 
nos cursos  de Direito no Brasil.

JAÍLSON SANTOS DE NOVAIS Estudos integrados em Palinologia e
Meliponicultura associados a serviços

ecossistêmicos no Sul da Bahia

Perfil dos/as consumidores/as de mel em Porto
Seguro (BA) e percepções destes/as sobre o 
papel das abelhas na natureza 

JANE MARY DE MEDEIROS 
GUIMARÃES

Disseminação de Tecnologias em Saúde para o
cuidado do diabetes

Disseminação de Tecnologias em Saúde para o
cuidado do diabetes

JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA Regionalização hidrológica das bacias dos rios
Peruípe, Itanhém e Jucuruçu

Equações de intensidade duração e frequência
para as bacias dos rios Peruípe, Itanhém e 
Jucuruçu

JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA Regionalização hidrológica das bacias dos rios
Peruípe, Itanhém e Jucuruçu

Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente 
Consistente das bacias hidrográficas dos rios 
Peruípe, Itanhém e Jucuruçu 
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JORGE ANTONIO SILVA COSTA Conservação da biodiversidade vegetal do
Corredor Central da Mata Atlântica: estrutura e

dinâmica de funcionamento de dois fragmentos de
floresta no sul da Bahia sob diferentes pressões

ambientais

Caracterização e composição florística de um 
fragmento de floresta sob forte pressão 
antrópica no do Corredor Central da Mata 
Atlântica no sul da Bahia, município de Porto 
Seguro, Bahia, Brasil

KENNEDY MORAIS FERNANDES Modelagem Computacional de problemas diretos
e inversos com Aplicações em Engenharia,

Agricultura e Ciências da Saúde

Escalonamento de horários na agricultura 
irrigada

KENNEDY MORAIS FERNANDES Modelagem Computacional de problemas diretos
e inversos com Aplicações em Engenharia,

Agricultura e Ciências da Saúde

Controle do mosquito transmissor da dengue

LEONARDO EVANGELISTA 
MORAES

Conectividade entre ecossistemas costeiros e o
papel de estuários do Sul da Bahia como

berçários para espécies de peixes marinhos

Composição e abundância das espécies de 
peixes dominantes capturadas acidentalmente 
pela pesca do camarão no Sul da Bahia 
(Brasil).

LEONARDO EVANGELISTA 
MORAES

Conectividade entre ecossistemas costeiros e o
papel de estuários do Sul da Bahia como

berçários para espécies de peixes marinhos

Estrutura e composição da ictiofauna em zonas
rasas marinhas e estuarinas nos municípios de
Porto Seguro e Caravelas (Bahia, Brasil).

LILIAN REICHERT COELHO Territorialidades, subjetividades e discursos:
estudo sobre a percepção das relações eu-nós-

outros pela juventude do município de Teixeira de
Freitas/BA

Juventude urbana, violência e cidadania: 
análise das notícias veiculadas pelos sites 
locais/regionais sobre os bairros periféricos de 
Teixeira de Freitas/BA

LILIAN REICHERT COELHO Territorialidades, subjetividades e discursos:
estudo sobre a percepção das relações eu-nós-

outros pela juventude do município de Teixeira de
Freitas/BA

Mapas cognitivos e percepção de 
(auto)imagem geracional pelos jovens do 
município de Teixeira de Freitas/BA

LUANNA CHÁCARA PIRES Metanálise e proposta de classificação dos
coeficientes de variação para medidas corporais

em pequenos ruminantes

Avaliação de pequenos ruminantes no Sul do 
Estado da Bahia por meio de índices 
zoométricos e metadados
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LUIZ NORBERTO WEBER Anfíbios anuros da Mata Atlântica do município de
Porto Seguro, Bahia, Brasil

Taxonomia das formas adultas de anfíbios 
anuros do Município de Porto Seguro, Bahia.

MARCELO MAGALHÃES 
ANDRADE

Se Liga, Se Cuida! Conhecimento é a melhor
solução! Que tal conversar sobre saúde, álcool e

outras drogas?

Mobilização Social e Arte enquanto recurso 
associado a estratégias de prevenção e 
redução de riscos e danos associado ao uso 
de álcool e outras drogas.

MARCELO SOARES TELES 
SANTOS

Mapeamento da Vulnerabilidade Costeira à
elevação do Nível Médio do Mar (NMM) no Litoral
Norte de Ilhéus/BA, área de intensa erosão e sob

forte pressão antrópica

Mapeamento e análise da dinâmica costeira do
Litoral Norte de Ilhéus/BA, área sob intensa 
erosão e forte pressão antrópica.

MARCELO SOARES TELES 
SANTOS

Mapeamento da Vulnerabilidade Costeira à
elevação do Nível Médio do Mar (NMM) no Litoral
Norte de Ilhéus/BA, área de intensa erosão e sob

forte pressão antrópica

Mapeamento de uso e ocupação do solo da 
região costeira do Litoral Norte de Ilhéus/BA e 
análise da influência da dinâmica costeira 
sobre as atividades antrópicas.

MÁRCIO JOSÉ SILVEIRA LIMA Problemas contemporâneos de ética: uma
abordagem interdisciplinar

Representação animal na literatura

MARCOS EDUARDO CORDEIRO 
BERNARDES

Diagnóstico e monitoramento ambiental do
estuário do rio Buranhém e região costeira

adjacente, Porto Seguro - BA

Formação de recursos humanos em sistemas 
naturais no Sul da Bahia – Ação 2015-2016

MARIA APARECIDA OLIVEIRA 
LOPES

História e gênero na literatura da arte africana do
Benim e de Angola

História da arte Ângolana

MARIA HELENA MACHADO PIZA-
FIGUEIREDO

Conhecer para Incluir e Incluir para Conhecer:
experiências de sensibilização para  a inclusão do

PAEE.

Análise do processo inclusivo do Público Alvo 
da Educação Especial (PAEE) da UFSB: 
Elaboração de protocolos de acompanhamento
da inclusão.

MARIA HELENA MACHADO PIZA-
FIGUEIREDO

Conhecer para Incluir e Incluir para Conhecer:
experiências de sensibilização para  a inclusão do

PAEE.

Mapeamento quali-quantitativo do perfil dos 
alunos com Síndrome de Down da APAE de 
Jequié-Bahia.

MATHEUS RAMALHO DE LIMA Qualidade de ovos comercializados na região de Qualidade de ovos de galinhas poedeiras 
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Teixeira de Freitas, Bahia comercializados na região de Teixeira de 
Freitas, Bahia

NADSON RESSYÉ SIMÕES DA 
SILVA

Macroecologia de zooplâncton neotropical. Padrões espaciais da diversidade e 
composição de cladóceros nas regiões do 
Brasil

OLÍVIA MARIA PEREIRA DUARTE Biodiversidade de abelhas indígenas sem-ferrão
em fragmentos na região do Corredor Central da

Mata Atlântica.

Levantamento de espécies de abelhas sem 
ferrão de dois fragmentos do Corredor central 
da Mata Atlântica

ORLANDO ERNESTO JORQUERA 
CORTES

Estudo e otimização do processo de produção de
biomassa e hidrogênio fotobiológico usando

microalgas do gênero chlamydomonas cultivadas
em fotobiorreatores tipo placas planas

Desenho e construção de um ROV para coleta 
de microalgas em ambientes subaquáticos

RAFAEL ANDRES PATINO 
OROZCO

Significações das manifestações de rua
acontecidas no Brasil entre 2013 e 2015, no

contexto de três comunidades das Regiões Sul e
Extremo Sul da Bahia

Significações das manifestações de rua 
acontecidas no Brasil entre 2013 e 2015 entre 
estudantes da UFSB.

RAFAEL SIQUEIRA DE 
GUIMARÃES

Travestilidades no eixo Itabuna-Ilhéus, Sul da
Bahia: devires cotidianos

Travestilidades em Itabuna: mapeamentos e 
cartografias

RAFAEL SIQUEIRA DE 
GUIMARÃES

Travestilidades no eixo Itabuna-Ilhéus, Sul da
Bahia: devires cotidianos

Travestilidades em Ilhéus: mapeamentos e 
cartografias

RODRIGO RIBEIRO BARRETO Entrecruzamentos identitários: questões de fé,
religiosidade e sexualidades da população LGBTI

de Porto Seguro

Análise de representações audiovisuais de 
identidades culturais na interseção entre 
religiosidade e sexualidades

ROSÂNGELA PEREIRA DE TUGNY Vozes sobreviventes nas cosmopistas tikmũ’ũn-
pataxó

Cartografias de cantos ameríndios na região 
sul da Bahia

SANDRA ADRIANA NEVES NUNES Evidências de validade da versão brasileira do
Spiritual Health And Life-Orientation Measure

(SHALOM)

Confiabilidade e validade fatorial do Spiritual 
Health And Life-Orientation Measure 
(SHALOM).

SILVIA KIMO COSTA Sustentabilidade, conforto bioclimático e o Sustentabilidade arquitetônica do ambiente de 
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espaço construído escolar: análise dos ambientes
de ensino das escolas que abrigam os colégios

universitários da rede Anísio Teixeira (cuni) no sul
da Bahia, Brasil.

ensino

4 de Maio de 2015


