
 
 

 

 

 

 
Itabuna, 23 de junho de 2016 

 
 

RELATORIO DE HOMOLOGAÇÃO  
 
 
 A Diretoria de Pesquisa, Criação e Inovação, órgão da Pró-reitoria de Gestão Acadêmica, 
divulga o resultado da análise e homologações das propostas inscritas para concorrer aos 
Editais no. 18/2016, 19/2016 e 20/2016 da UFSB. 
 
 

Edital No. 18/2016 
 

Título do Plano de Trablaho 
Observações/pend

ências 
Situação 

Impacto da variação de temperatura na habituação e 
formação de memória no camarão de água doce 
Macrobrachium olfersii 

  Homologado 

Mortes e permanências da arte na contemporaneidade e na 
Universidade Federal do Sul da Bahia 

  Homologado 

Análise do nível de Qualidade de Vida em idosos 
hipertensos e diabéticos atendidos na Atenção Básica de 
Saúde de uma cidade do extremo Sul da Bahia 

  Homologado 

O perfil do novo estudante, a mudança de hábitos e os 
impactos na saúde e na qualidade de vida 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

Turismo predatório e criminalidade em Porto Seguro-BA.   Homologado 

Rendimento da parte aérea do Capim Marandu e Capim 
Mombaça sob efeito de diferentes doses substâncias 
Húmicas 

  Homologado 

Divulgação científica para informar, conscientizar e discutir 
questões locais, regionais e globais evolvendo ambientes 
aquáticos 

  Homologado 

A metodologia ABP aplicada ao ensino jurídico: um estudo 
da Fundação Getúlio Vargas 

  Homologado 

Biografias linguageiras: a escuta do ator "discente" - CIE 
Colégio Pedro Álvares Cabral 

  Homologado 

Polinização como um serviço ambiental: caracterização dos 
sistemas de polinização de espécies ornamentais do 
campus Sosígenes Costa (UFSB) no município de Porto 
Seguro-BA 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

                                                    a 
Bahia 

  Homologado 

Etapas para construção de um catálogo de publicações 
afirmativas 

  Homologado 

Organismos bentônicos de poças de maré nos recifes 
costeiros da costa do descobrimento 

  Homologado 

O Boi de Zé Dalina: um estudo de caso   Homologado 



Distribuição de camarões em rios de baixa ordem no Sul da 
Bahia em períodos com distintos níveis de precipitação 

  Homologado 

Avanço no conhecimento sobre o potencial antimicrobiano 
da flora brasileira para agricultura. 

  Homologado 

História e Biologia em versos de cordel   Homologado 

Análise da execução do Plano Agricultura de Baixo 
Carbono na região Sul da Bahia: dimensões científicas e 
socioambientais 

  Homologado 

 Indicadores de sustentabilidade no manejo do solo e da 
água no cultivo do mamoeiro. 

Não atendimento ao 
item 4 do Edital 

Não homologado 

Caracterização da Arborização Urbana no Município de 
Itabuna, Bahia. 

Não atendimento ao 
item 4 do Edital 

Não homologado 

Padrão espacial da Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 
na Flona de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. 

  Homologado 

Atividade carrapaticida do óleo essencial de espécies de 
Piper do Extremo Sul da Bahia  

  Homologado 

Variabilidade da frequência cardíaca em idosos diabéticos 
em Teixeira de Freitas – BA  

  Homologado 

Identificação de fatores de risco cardiovascular em 
estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia 

  Homologado 

A Produção dos Discursos sobre Zika Vírus no Facebook   Homologado 

Estimativa e características das variáveis hidrológicas nas 
bacias dos rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu 

  Homologado 

Estrutura de um fragmento florestal sob forte pressão 
antrópica existente em área com 15 anos de regeneração, 
no Corredor Central da Mata Atlântica do município de 
Porto Seguro-BA 

  Homologado 

Estudando a Abordagem com Grupos em meio a 
entrevistas e percepção dos sujeitos envolvidos  

  Homologado 

Mídia regional e criminalização da juventude pobre do 
Extremo Sul da Bahia 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

Aprendizado em áreas básica da Tecnologia de Produtos 
Florestais  

  Homologado 

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

  Homologado 

Laboratório de Imagem e Som (LIS)   Homologado 

                                              Homologado 

Processos de mistura e turbulência no estuário do rio 
Buranhém 

  Homologado 

 corpo, saúde e saberes nos discursos das casas de 
candomblé de  Porto Seguro, Belmonte e Eunápolis) 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

Trabalhando a Comunicação Alternativa em crianças e 
adolescentes com Síndrome de Down em Itabuna-Ba 

  Homologado 

Incidência de pododermatite em frangos de corte criados 
na região do sul da bahia 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

Levantamento preliminar situacional das dinâmicas sociais 
e de percepção ambiental de moradores no etorno do 
parque nacional do pau brasil 

  Homologado 

Espaços experimentais na Licenciatura interdisciplinar em 
Linguagens 

  Homologado 

Perfil sociocultural e análise do consumo de plantas 
       í      ã     v          (PA  ’ )                
tradicionais no sul da Bahia 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

Diversidade de Cladóceros no Brasil   Homologado 

Narrativas travestis:o mundo do trabalho   Homologado 

Caracterização de ativos ambientais no Assentamento 
Terra Vista, Arataca-BA 

  Homologado 

Tributação Ambiental no Município de Porto Seguro/BA   Homologado 



Aplicação prática da termografia por infravermelhos em 
manutenção elétrica, considerando-se a influência dos 
instrumentos 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

Descrição do processo de criação e produção de 
mobiliários e peças em madeira. 

  Homologado 

Vigilância em saúde e controle de zoonoses: 
esquistosomose no âmbito da família em Itabuna 

  Homologado 

Produtividade do capim elefante (pennisetum purpureum 
shum) cv. pioneiro sob diferentes doses de nitrogênio 
aplicado via biossólido em sistema de sequeiro e irrigado  

  Homologado 

O imaginário sobre o palhaço em práticas de humanização 
em saúde 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

 

 

 
Edital No. 19/2016 

 
 

Título do Plano de Trabalho 
Observações/pend

ências 
Situação 

Mortes e permanências da arte na contemporaneidade e no 
Complexo Integrado de Educação (Porto Seguro) da 
Universidade Federal do Sul da Bahia   

Homologado 

Circunstâncias e tipologias da violência escolar em Porto 
Seguro-BA   

Homologado 

Rendimento da parte aérea do Capim Marandu e Capim 
Mombaça sob efeito de diferentes doses substâncias 
Húmicas   

Homologado 

Polinização como um serviço ambiental: caracterização da 
biologia reprodutiva de espécies vegetais em fragmentos 
de Mata Atlântic   

Homologado 

                                                  
                             

Homologado 

Guia de identificação de peixes recifais como ferramenta de 
sensibilização social   

Homologado 

O Palhaço em Ambiente na Saúde: repercussões no 
cotidiano e na formação profissional   

Homologado 

Aspectos reprodutivos do camarão de água doce 
Macrobrachium acanthurus no rio Cachoeira, Ilhéus, Bahia   

Homologado 

Mapeamento das Práticas Culturais Festivas no Extremo 
Sul da Bahia 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

História da Revolução Científica em cordel: aplicação no 
ensino de História   

Homologado 

Análise dos impactos socioambientais pelo uso de 
agrotóxicos em áreas de fruticultura no Extremo Sul da 
Bahia.   

Homologado 

Variabilidade da frequência cardíaca na caminhada em 
idosos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde em 
Teixeira de Freitas-BA   

Homologado 

Análise de perfis docentes   Homologado 

A Leishmaniose na cidade de Itabuna – BA: identificação 
das áreas de risco através de estudos epidemiológicos e 
etnobiológicos.   

Homologado 

Objetos didáticos para ensinar Botânica na Educação 
Básica: contribuições da área de Ensino de Ciências e 
portfólio de objetos voltados a Clubes de Ciências no Sul 
da Bahia   

Homologado 



Informações sobre o zica vírus no facebook 

 

Homologado 

Análise da representação das mulheres quilombolas do 
Extremo Sul da Bahia no jornalismo online local/regional   

Homologado 

Especialização e Analise da Distribuição de Leishmaniose 
no Extremo Sul da Bahia   

Homologado 

Taxonomia de Anfíbios Anuros do Sul da Bahia: Morfologia 
de adultos e larvas   

Homologado 

Introdução ex-situ de sementes de C. guttata encapsuladas 
com micorriza   

Homologado 

Determinação do Índice de Vulnerabilidade Costeira (IVC) à 
elevação do Nível Médio do Mar (NMM) no Litoral Norte de 
Ilhéus/BA   

Homologado 

História e cartografia da população negra mestiça no 
extremo sul da Bahia   

Homologado 

Análise dos atores sociais envolvidos no processo 
terapêutico de pacientes deficientes com distúrbios na 
comunicação   

Homologado 

Atos-afros: Experiencias do sensível em autorias 
afirmativas. 

Não atendimento ao 
item 7 do Edital 

Não homologado 

Suplementação de L-Treonina, modificação da relação 
dThr:dLys e uso de L-Val em rações sobre a carcaça e 
partes nobres de frangos de corte machos de 1 a 42 dias 
de idade   

Homologado 

Composição, diversidade e estrutura da assembleia de 
copépodes da Represa do Rio dos Mangues, Porto Seguro 
- Ba.   

Homologado 

Levantamento de espécies de abelhas sem ferrão de um 
fragmento do Corredor Central da Mata Atlântica e um 
Sistema Agroflorestal   

Homologado 

Modelagem conceitual por meio da Teoria da Classificação 
Facetada (TCF) de Ranganathan e o Modelo Entidade 
Relacionamento (MER) de Peter Chen   

Homologado 

Sustentabilidade de Comunidades Rurais: Uma adaptação 
do Barômetro da Sustentabilidade para o Território Litoral 
Sul da Bahia   

Homologado 

Tributação Ambiental no Município de Porto Seguro/BA 
Não atendimento ao 
item 4 do Edital 

Não homologar 

Sequência didática de atividades sobre o conceito de 
derivada, com base na Engenharia Didática de Michèle 
Artigue.   

Homologado 

Fontes, dados e trajetórias de militantes do sindicalismo de 
nível superior: o caso dos profissionais da engenharia 

  

Homologado 

Acidentes com mordeduras de cães em Itabuna   Homologado 

 

 

 

 

Edital No. 20/2016 
 

 

Título do Plano de Trablaho 
Observações/pend

ências Situação 

Dispositivos de mediação de conflitos: família, escola e 
conselho tutelar 

  Homologado 



Desenvolvimento de tecnologia social para o 
direcionamento da aplicação de métodos de controle dos 
vetores de espalhamento de arbovirus 

Não atendimento ao 
item 11 do edital 

Não homologado 

Recobrimento de uréia com substâncias húmicas e cascas 
de camarão desmineralizadas para obtenção de fertilizante 

  Homologado 

Armadilhas de luz como metodologia sustentável para a 
captura de larvas de peixes 

  Homologado 

A Arte do Palhaço Enquanto Tecnologia Aplicada à Área da 
Saúde 

  Homologado 

História da Biologia em cordel: aplicação no ensino de 
História 

  Homologado 

Estimativa de biomassa e estoque de Carbono em uma 
área de fruticultura no Extremo Sul da Bahia. 

  Homologado 

Ação de disseminação das tecnologias digitais e de 
conectividade como agentes na mediação pedagógica de 
ensino superior na UFSB 

  Homologado 

Identificação de dano estrutural   Homologado 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) para 
mapeamento e análise de Vulnerabilidade costeira à 
elevação do NMM 

  Homologado 

O uso de comunicação alternativa de baixa tecnologia em 
pacientes hospitalizados, sem oralidade. 

  Homologado 

Estudo de casos de usos de metodologias ativas e 
tecnologias digitais na UFSB 

  Homologado 

Mapear os fatores de sucesso de um parque tecnológico no 
Brasil 

  Homologado 

Efeito do revestimento sobre a qualidade de ovos de 
codorna japonesas armazenados sob refrigeração e em 
temperatura ambiente 

Não atendimento ao 
item 7 do edital 

Não homologado 

 


