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PG001-
2018 

Programa "Juntos 
pelo Rio Cachoeira" 

VALERIE 
NICOLLIER 

CJA PROSIS Meio 
Ambiente 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

03/10/2018 “Juntos pelo Rio Cachoeira” é uma iniciativa que 
surgiu no contexto do Plano Executivo de 
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio 
Cachoeira - BHRC, elaborado pela Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA com o 
apoio da sociedade civil e as universidades da 
região. A BHRC é localizada no litoral Sul da Bahia, 
abrange doze municípios e conta com 
aproximadamente meio milhão de habitantes. A 
degradação acentuada desta bacia, somada às 
mudanças climáticas têm colocado em risco a 

segurança hídrica da região. A alta vulnerabilidade 
hídrica da BHRC se tornou mais evidente no biênio 
2015/2016, quando a região sofreu uma seca 
prolongada que resultou numa crise hídrica sem 
precedentes. O Plano de Revitalização da SEMA 
prevê o estabelecimento de uma governança para 
a execução das estratégias previstas no mesmo. 
Neste contexto, a UFSB vem atuando como 
principal força articuladora das universidades 
públicas e privadas, as empresas de saneamento, 
as prefeituras e as organizações da sociedade civil, 

para criar uma governança voltada para a 
promoção de ações de recuperação da BHRC. O 
foco principal deste programa é a gestão integrada 
e participativa de subbacias hidrográficas do Rio 
Cachoeira, começando pelas bacias hidrográficas 
urbanas de Itabuna, maior cidade da região, 
através de ações que envolvem: sensibilização e 
mobilização de lideranças sociais e políticas; 
informação e capacitação; promoção de mutirões 
de restauração florestal de Áreas de Proteção 
Permanentes (APPs), como matas ciliares e o 
entorno das nascentes; promoção de estudos e 

discussões sobre saneamento básico; promoção de 
mutirões de limpeza (retirada de lixo) e 
organização da coleta de resíduos sólidos e limpeza 
pública nas margens dos rios; contribuição para 
melhoria da habitação de interesse social, de um 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lado, através do estabelecimento de marcos que 
evitem o avanço das habitações irregulares em 
APPs nas margens dos rios e, do outro, por meio da 
realização de ações socioambientais, visando a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores. Uma 
das principais estratégias deste programa consiste 
na criação de um Grupo Gestor (governança do 
programa) e de Grupos Locais (em cada subbacia 
hidrográfica), de caráter intersetorial e permanente 
que garantam a continuidade das ações de 
revitalização da BHRC e o monitoramento de seus 
resultados. O Grupo Gestor deverá também 
envolver-se com a revisão e aplicação correta de 
políticas públicas municipais que interferem na 
conservação dos recursos hídricos, como Plano 
Diretor, Plano de Saneamento Básico, Plano de 

Habitação Social, Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos e outros. Partindo de Itabuna, o programa 
deverá, gradualmente, envolver os demais 
municípios da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, 
até alcançar os doze municípios e suas respectivas 
populações. Como resultado, espera-se a criação 
de uma governança permanente voltada para a 
recuperação da BHRC, processo este que deverá se 
traduzir na melhoria da qualidade e da quantidade 
de água do Rio Cachoeira e de seus afluentes e, 
finalmente, na recuperação da balneabilidade dos 
mesmos. 
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PG002-
2019 
 

PROGRAMA DE LIGAS 
ACADÊMICAS EM 
SAÚDE (PROLAS) 

ANA PAULA 
PESSOA DE 
OLIVEIRA 

CPF CFS Saúde Ciências da 
Saúde 

16/07/2019 As Ligas Acadêmicas (LAs) são consideradas como 
um espaço transformador, que possibilita o 
desenvolvimento do ensino e da pesquisa; 
promove o estabelecimento de vínculos entre 
estudantes, professores e comunidade; e 
possibilita um cenário diversificado de práticas, 
aproximando os estudantes da comunidade. O 
Programa de Ligas Acadêmicas em Saúde 

(PROLAS) é uma iniciativa do Centro de Formação 
em Ciências da Saúde (CFCS) da Universidade 
Federal do Sul da Bahia, que tem como objetivo 
geral Organizar de forma integrada as Ligas 
Acadêmicas, favorecendo a promoção da saúde 
numa perspectiva interdisciplinar, reflexiva e 
crítica, articulando o ensino, pesquisa e extensão. 
O PROLAS realizará suas atividades por meio de 
palestras, seminários, painéis e Workshops para 
aprofundar conhecimentos específicos das 
disciplinas relacionadas a cada projeto de Liga 
Acadêmica em Saúde. Com a criação do PROLAS 

espera-se que as Ligas Acadêmicas em Saúde 
sejam criadas, organizadas, institucionalizadas e 
monitoradas pelo CFSC como ações de extensão na 
Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração 
Social (PROSIS), tendo a participação efetiva de 
alunos, professores e profissionais interessados nas 
temáticas da área da saúde. 

PG003-
2019 

CAPACITAÇÃO 
DOCENTE EM 

METODOLOGIAS 
ATIVAS DE 

APRENDIZAGEM 

ISABEL CRISTINA 
BELASCO 

CSC IHAC-SC Educação Outra 05/08/2019 Este projeto propõe oficinas práticas visando o 
estudo e a implementação de metodologias ativas 

de aprendizagem para o ensino de diversas áreas. 
O objetivo é discutir e vivenciar as principais 
práticas de metodologias ativas a serem 
implantadas nos Componentes Curriculares (CC) da 
Universidade Federal do Sul da Bahia/UFSB em 
uma perspectiva interdisciplinar, desenvolvendo 
metodologias de ensino inovadoras que facilitem o 
aprendizado. Neste contexto, este projeto propõe 
desenvolver diversas formas de ensinar baseadas 
em temas atuais que despertem interesse e sejam 
articulados a áreas escolhidas gerando saberes que 
poderão ser utilizados nos CCs da UFSB e outros 

espaços. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social 

Diretoria de Sustentabilidade e Integração Social  

Coordenação de Extensão 

Contato: (73) 3613-6295 

E-mail: extensao@ufsb.edu.br  

 


