TRABALHOS APROVADOS
Eventos UFRB – Relatório de submissões aprovadas da trilha PIBIC (modalidade Pôster)
Nome

Email

Adinael Santos Silva

adnael_10@hotmail.com

Adonias dos Santos Ramos

niiia.r20@gmail.com

Adrielle Luisa de Jesus Itaparica luisaitaparica@gmail.com

Adrielly dos Santos Mendes

adrielly_mendes@hotmail.com

Andreza Ferreira Santos

josebvicente@gmail.com

Antônio Kawakame Neto

kawaneto@hotmail.com

Andrei Marcelino Sá Pires Silva

and123rei@gmail.com

Agnailson Santos de Araujo

agnailsonaraujo@gmail.com

Alanna Tays Piton Nogueira

alannapiton@hotmail.com

Alessandro Pereira Gomes de
Jesus

alessandro-27@outlook.com

Alessandro Ramos de Jesus

alessandroxramos@gmail.com

Alexandra Bispo da Cruz

alexandrabcruz@outlook.com

Titulo
Características morfogênicas do Capim Mombaça em
função da aplicação de fertilizantes orgânicos e
inorgânicos
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS ANTRÓPICOS NO RIO
PIAU, ENTORNO DA COMUNIDADE DA
DERRADEIRA DE VALENÇA-BA
Mamões revestidos com cobertura à base de fécula
de mandioca sob diferentes temperaturas e sua
influência quanto às características e dias para
amadurecimento do fruto
Sequência e cronologia da erupção dos dentes
decíduos: uma revisão sistemática
A RELAÇÃO ENTRE POVO, LEGISLADOR E LEI
Acesso ao processo transexualizador nos serviços de
saúde na perspectiva de pessoas transgêneras
Síntese, caracterização e estudo fotoluminescente de
complexos à base de lapachol combinados com íons
Eu3+ e Tb3+
Falando das Questões Raciais: A invisibilidade teórica
e empírica do debate racial, na divulgação científica
em revistas Qualis A1 nas áreas de Sociologia e
Educação.
Avaliando e induzindo a Nomeação Bidirecional em
crianças do Ensino Fundamental
Solos de manguezais da bacia do rio Subaé, na Baía
de Todos os Santos-BA
Crescimento vegetativo em plantas de Sálvia
officinalis cultivadas sob adubação orgânica
Caracterização histomorfológica do tumor venéreo
transmissível em cães do recôncavo baiano

Alice Borba Baião

allycy_baiao@hotmail.com

Alison dos santos de jesus

santosalison1@outlook.com

Amanda Domingues Vilaça
Santos

amandavilaca20@gmail.com

Amanda Santos Veiga Freire

amanda-veeiga@hotmail.com

Ana Beatriz Argolo Cavalcante
Lima

bia.aclima@hotmail.com

Ana Gabriela de Freitas
Barbosa

anagabrielaf.barbosa@gmail.com

Ana Paula Santos Reis

veridiana@ufrb.edu.br

ANDRE ISAO SATO

andresato0312@gmail.com

André Luiz da Silva Calmon

andrecalmon95@gmail.com

Andressa Leite Santos

leiteandressa84@gmail.com

Antonio Flávio Mota Rezende

tom_rezennde@hotmail.com

Arly Alef Araujo Santos

ar-lyy@hotmail.com

Arthur da Silva Nery

arthur.nery01@gmail.com

Beatriz Fernandes Pinto Lennert beatrizlennertfernandes@gmail.com

Levantamento do perfil científico e tecnológico do
Programa Institucional de Iniciação Científica,
Tecnológica e de Inovação da UFRB
Estudo, projeto e implementação de um sensor de
umidade do solo usando um higrômetro e um arduino
UNO
Caracterização citológica do tumor venéreo
transmissível em cães do Recôncavo Baiano
Morbidade Hospitalar por doenças oncohematológicas
segundo procedimentos, de 2008 a 2016
Práticas de acolhimento com classificação de risco
desenvolvidas em uma Maternidade do Recôncavo da
Bahia.
Padrão de identidade dos produtos elaborados em
uma cooperativa de mulheres do Recôncavo Sul da
Bahia
Avaliação de parasitos gastrintestinais em caprinos
naturalmente infectados por Corynebacterium
pseudotuberculosis
Geoestatística e sensoriamento remoto na
determinação do desenvolvimento de sitos florestais
sob diferentes preparos de solo
Princípios para o desenvolvimento de uma plataforma
robótica de navegação e desvio de obstáculos
baseada em mecanismos de um veículo kart
Água residuária na produção de massa fresca e
massa seca de girassol anão de jardim (Helianthus
annuus L.)
Problema de Corte e Dimensionamento de Lotes
Crescimento de couve-flor (Brassica oleraceae var.
botrytis L.) em sistema hidropônico NFT em função da
salinidade
Ave Sangria (1974) – Uma Viagem Psicodelica
A casa como Memória do Recôncavo: uma análise
poética do filme Café com Canela

Beatriz Souza Damasceno

beatrizd001@hotmail.com

BIANCA ANJOS DOS SANTOS byankaanjinho22@hotmail.com
Breno Araújo de Matos

brenoaraujo50@gmail.com

Bruna Duarte dos Santos

brunaduarte1797@gmail.com

Bruna souza rosa

brunarosa94@hotmail.com

Bruno Passos Fernandes

brunofernandesnv@gmail.com

Caio Almeida dos Santos

caioalmeida7@outlook.com.br

Caio Augusto Cerqueira
Marques
Camila Aiala Alcântara Dos
Santos

caio.cmarques@hotmail.com
c.aiala.alcantara@gmail.com

Carine Moreira Gonçalves

carinemoreira.fsa@gmail.com

Camila Emille Reis da Silva

milreis6@gmail.com

camila santos silva

ssilva1.camila@gmail.com

Carolina do bomfim Aragao
Pazzi

cdobomfim@gmail.com

Caroline Santos

rolsantos_12@outlook.com

Compatibilidade e combinação de Trichoderma spp.
sobre Aspergillus welwitschiae e no controle da
podridão vermelha.
Histórias e significantes recôncavos: infância e
memórias em projetos de educação não formal em
Amargosa – BA
Equação não linear de Schrödinger
Construção e avaliação de um sistema de medição de
fluxo de seiva por pulso de calor no tronco
UTILIZAÇÃO DE VANT EM VISTORIAS DE
EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS
Padronização de ELISA indireto para diagnóstico da
leptospirose canina utilizando antígeno massa
bacteriana de um mix de sorogrupos de leptospiras
Capacidade de gestão municipal de programas
sociais: avaliação dos municípios do Recôncavo da
Bahia
Teorema de Lagrange
Caracterização do hidromel tipo doce elaborado com o
mel da Melipona scutellaris
Evolução orbital de detritos espaciais em torno da
Terra
Estado nutricional de trabalhadores hospitalares do
município de Santo Antônio de Jesus, de acordo com
indicadores antropométricos
A percepção do papel das pesquisas científicas para a
mitigação dos impactos da contaminação em santo
amaro
Crosstalk entre células epiteliais e linfócitos
intraepiteliais durante a infecção toxoplásmica
Composição florística das formações florestais da
Serra do Aporá, zona rural do município de
Cabaceiras do Paraguaçu, BA

CELSO LUIZ BORGES DE
OLIVEIRA

celso@ufrb.edu.br

Cíntia Nascimento Carvalho

ciin.carvalhoo96@gmail.com

Clara Freitas Cordeiro

clarafreitas.c@gmail.com

Clebson Silva conceição

ninorck32@gmail.com

Cristiane Nascimento
Figueiredo
Dâmaris Moreira dos Santos

cristianefigueiredoo@gmail.com
dmmoreira94@gmail.com

Daniela Caneiro Sampaio

daniela_sampaio1305@hotmail.com

DANIELE REBOUÇAS
SANTANA LOURES

drloures@ufrb.edu.br

Darlene Pereira da Silva

darlene_hgt12@hotmail.com

DELFINO CARDOSO DOS
SANTOS

del.unico@hotmail.com

Diana de Jesus Costa

diandaracostaa@gmail.com

Diane Souza do Rosário
Albergaria

dianerosalber@gmail.com

Djalma Santana Neto

djalma.dn@hotmail.com

Domingas Silva Conceição

domingas.sconceicao@gmail.com

Edemilton Ribeiro Santos Junior edemilton2005@hotmail.com
Ediene Brito Santos

ene.bri16@gmail.com

Estudo das ecofases e do índice de vegetação por
diferença normalizada (NDVI) de variedades crioulas
de Feijão Comum (Phaseolus vulgaris, L) no município
de Cruz das Almas-Bahia
Formas Simpléticas no Fibrado Cotangente
Infestação do ácaro Varroa destructor em pupas de
Apis mellifera
Estoque de carbono em manguezais sob diferentes
impactos ambientais na Baia de Todos os Santos
Taxonomia de isolados de Trichoderma da Área de
Proteção Ambiental de Guaibim, BA.
Espaços Vetoriais Simpléticos
Intervenções de Enfermagem em pessoas acometidas
pelo HTLV
Avaliação química do solo em sistemas silvipastoris
no recôncavo baiano
Produção de mudas de Simarouba amara Aubl.: Fase
de viveiro
Produção de flores de girassol ornamental cultivado
hidroponicamente com uso de água residuária tratada
O perfil do executivo municipal do Recôncavo da
Bahia
Investigação do Parque da Lagoa Grande, Parque da
Cidade Frei José Monteiro Sobrinho.
Diversidade genética de isolados do gênero
Trichoderma da Formação Arbustiva Aberta da
restinga de Guaibim - BA.
Avaliação de diferentes concentrações de água
residuária na formação de mudas de mamoeiro com
30 dias
Identificação de plantas para fins medicinais utilizadas
por uma população do Recôncavo da Bahia: unindo o
saber científico e o saber popular
Dialogando sobre o desenvolvimento profissional dos
professores da Educação Básica e a sua formação

Edineia de Souza Oliveira

edineia.neia@live.com

Elaine Maria Almeida Nogueira

elainenogueira.ma@gmail.com

Emanoel Lima Silva Soares

elss2046@gmail.com

Eniel do Espírito Santo

eniel@ufrb.edu.br

Erick Borges de Souza

erycksousa19@gmail.com

EUNICE BARBOSA DA CRUZ
PEDREIRA MAGALHÃES

eunicemagalhaes10@gmail.com

Fabiana Ribeiro de Souza

souza.fabiribeiro@gmail.com

Fabiana Simão Santos

fabisimao22@gmail.com

Felipe Brasil Mota

felipe007calvin@hotmail.com

Fernanda Soares Pedreira
Andrade da Cruz
Fillipe de Almeida Andrade

nanda.03@outlook.com
lipe97.fa@gmail.com

Flávio Santos Guedes

flavio2997@hotmail.com

Flávio Soares dos Santos

ssfla@outlook.com

Gabriela da Silva Rocha Santos gabrielasrs98@gmail.com

Jovens do campo como sujeitos de direitos: educação
e perspectivas de futuro no Recôncavo da Bahia
Problema de Corte e Empacotamento no caso
unidimensional e bidimensional por meio do Grafo
E/OU
O pós-colonialismo e a moçambicanidade: uma
introdução à literatura de Moçambique
Competências Digitais Docentes (DigCompEdu): uma
escala de autoavaliação para professores
A Pintura do Teto da Nave da Igreja da Ordem
Primeira do Carmo de Cachoeira/BA: história e
iconografia
UM OLHAR A CERCA DAS ORGANIZAÇÕES
CULTURAIS E SOCIAIS DE CACHOEIRA/BA EM
2018
Elaboração de pastas de microalgas para incremento
em ração para peixe ornamental
O PNAE e a agricultura familiar: um vasto campo para
associar o ensino, a pesquisa e a extensão.
Análise das versões dos teoremas de recorrência de
Poincaré
Culturas Lúdicas, práticas docentes e orientações
para a Educação Infantil
Primeiro Teorema do Isomorfismo
Análise interpretativa das fontes sobre o jongo
encontradas no acervo da Hemeroteca do Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular- CNFCPIPHAN (1970-2010).
Aplicação de revestimento à base de fécula de
mandioca e cera de carnaúba adicionado ao
carbonato de amônio em possível controle de doenças
pós-colheita de frutos de mamão.
Análise de correlação canônica entre infestação do
ácaro Varroa destructor em Apis mellifera e
características ambientais

Geisa Costa de Sousa

engagrocosta01@gmail.com

GEORGE MOREIRA OLIVEIRA oliveirageorgemoreira@gmail.com
Guilherme Bernardo Meira

lherme2009@hotmail.com

Hélen Larissa da Costa Mendes hellen.larissa2@gmail.com
HUGO DANILO COUTO
SANTOS
Ian Renan Oliveira da Silva

hugodan06@gmail.com
ian_renan@hotmail.com

Iasmin Guimarães Alves

contatoiasminalves@gmail.com

Igor Muniz de Oliveira

igorm.o@hotmail.com

Inauí Teixeira Santana
Gonçalves

inauitsg@gmail.com

Israel Santos

batistaisrael14@gmail.com

Iuri nobre dos santos

iurinobredossantos@gmail.com

Iuri Ramos Simões Dias

iuriramosdias@gmail.com

Jackson dos Santos Lima

jacksonmusico2@gmail.com

Jackson Cruz Santana

jackson_91cruz@hotmail.com

Avaliação de um sensor dielétrico para estimativa da
umidade do solo em diferentes condições de
temperatura e salinidade.
Identificação de causalidade entre preços da celulose
brasileira e outras variáveis, como subsídio à previsão
dos preços por meio de Vetores Auto-regressivos
Caracterização da visita de vinculação das gestantes
ao local do parto em uma maternidade da Bahia
Produção de antígeno de Leptospira para
padronização de teste ELISA Indireto no diagnóstico
da Leptospirose canina
Corpos negros na performance art
Geometria diferencial de curvas planas
Caminhos do Paraguaçu - Cultura, desenvolvimento e
políticas públicas: um estudo das organizações da
economia da cultura de Cachoeira
Mn-porfirina de segunda geração imobilizada em
sílica-gel funcionalizada para emprego em catálise
biomimética
Estudo preliminar de níveis estáticos e dinâmicos e
vazões dos poços tubulares de Utinga, Bahia.
Desenvolvimento pós plantio de mudas de Theobroma
cacao
Protocolos de Preservação Digital: A
interdisciplinaridade entres os cursos de museologia e
cinema da UFRB
Introdução à regressão linear e memória associativa
linear ótima
Simulações numéricas da variação da excentricidade
e inclinação para diferentes área-massa de detritos
espaciais
Produção de massa seca de crambe (Crambe
abyssinica Hochst) irrigado com água residuária

Jamile Gomes Ferreira

jamilegomes8@hotmail.com

Jean Pereira Anunciação

jean_fe_rreira@hotmail.com

Jeísa da Silva Santos

jeisass@hotmail.com

Jéssica Mourato da Silva

jessica-mourato@hotmail.com

Joadson dos Santos Reis

joadson-reis@hotmail.com

Joanne Louise de Almeida Melo louiise15@hotmail.com
João Luiz de Brito Neto

luizneto2909@gmail.com

JOSE LUCAS ANDRADE
SANTOS

lucasandrad@hotmail.com

José Luciano Rebouças Nery
Junior

luciano-reboucas@hotmail.com

Julia de Castro Cerqueira

juliadcastro.jcc@gmail.com

Juliana dos Santos Conceição

juliana.santos34@gmail.com

Juliana Santos Barros

sabarrosjuliana@gmail.com

Júlio Marcos Borges Santa Cruz jose@ufrb.edu.br
Junalia Anunciação da Cruz
Ferreira

junalyacruz@gmail.com

Distribuição espacial e temporal dos óbitos dos
agentes de endemias e suas relações socioambientais
Cultivo da hortelã em sistema hidropônico Floating
com diferentes níveis de salinidade da solução
GERENCIAMENTO DA DEMANDA DE ÁGUA EM
LOCAIS DE USO PÚBLICO: ESTUDO DE CASO EM
DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CRUZ DAS
ALMAS-BA
Caracterização sazonal de Rhipicephalus microplus
associada à transmissão de Babesia spp. e
Anaplasma spp. para bovinos criados em condições
de estabilidade e instabilidade enzoótica na Bahia.
Potencial antioxidante dos extratos etanólicos do
mastruz preparados em diferentes concentrações
Realização do teste de Soroaglutinação Microscópica
para o diagnóstico da Leptospirose canina
Álgebras de Lie infinito-dimensionais
A Política Nacional de Saúde Integral da População
Negra e o Registro do Campo Cor/Raça nos Sistemas
de Informações em Saúde, 2008-2018
Gênese De Solos De Manguezais Do Estuário Da
Bacia Do Rio Jaguaribe Na Baía De Todos Os Santos,
Bahia
Fracionamento de carboidratos da torta de licuri
Modelagem computacional de vibrações harmônicas
em estruturas utilizando a formulação Lagrangeana
Análise quantitativa das células caliciformes presentes
na mucosa do cólon proximal de ratos não inoculados
e inoculados com 5000 oocistos de Toxoplasma gondii
em diferentes períodos de infecção
ESTADO, POLÍTICA E RELIGIÃO
Um olhar reflexivo sobre as concepções de Educação
do Campo de Professores do Município de Coração
de Maria /Ba.

KARINE DA SILVA DE DEUS

karinesilvadeus@hotmail.com

karine gomes cruz

karinecruz000@gmail.com

Karine Rezende Borges

karirezende61@gmail.com

Karoline Reis

reisdesena@gmail.com

Kayck Amaral Barreto

kayckbarreto@hotmail.com

Kenia Regis Lemos

kenia_lemos@hotmail.com

Kleyne Janne Costa de Souza

kleynejj@gmail.com

LAÍS MARA CARNEIRO REIS

lais-mara-tn@hotmail.com

Lais Souza da Silva

lais.ufrb@gmail.com

Lanna Marília Lisboa Costa
Almeida

lannalisbooa@gmail.com

Larissa de Oliveira Cerqueira

larissacerqueira.bio@gmail.com

Larissa França Sousa

larissalevis@hotmail.com

larissa moreira pitta

larissapitta1@gmail.com

Lavinya Lima Cordeiro Oliveira

lavinyalima@outlook.con

Leandro Queiroz Santos Neves

leandroqueirozsn@gmail.com

Estabelecimento in vitro de diferentes genótipos de
Carica papaya
Estudo das soluções sólitons da equação Kortewegde Vries em duas dimensões
Avaliação físico-química e microbiológica da bebida
funcional à base de extrato de cacau fermentada com
grãos de Kefir não-lácteo e enriquecida com aloe vera
Mn-porfirina sintética como catalisador biomimético do
cip450: degradação do hormônio 17α-etinilestradiol
Avaliação de caprinos sorologicamente positivos no
teste de ELISA indireto para Corynebacterium
pseudotuberculosis
Estudos do relatório do Congresso Internacional de
Educação para Surdos – Congresso de Milão (1880)
Ética, Serviço Social e formação profissional: análise
introdutória sobre as tendências do ensino da ética na
formação profissional na Bahia
Perfil de mortalidade, por câncer, entre os agentes de
endemias do Brasil de 2006 a 2016
Compreensão de Leitura: um estudo com estudantes
na segunda etapa do Ensino Fundamental
Boas práticas de humanização no cuidado ao parto
em uma maternidade do Recôncavo da Bahia
Composição florística e formas de vidas no
afloramento rochoso da Serra do Aporá, Cabaceiras
do Paraguaçu, BA.
A Utilização de periódicos como identificador do
processo de politica, comércio e imigração na Bahia
1820 - 1840
Descrevendo a atuação de Enfermeiras nos cuidados
à gestante com diabetes gestacional.
Aplicação da Teoria do autocuidado no processo de
enfermagem às pessoas com HTLV
Divulgação científica no portal Instituto Kirimurê

Leonardo Ferreira da Silva

ferreiraleomat@gmail.com

Letícia Oliveira Santos

lee_oliveira30@hotmail.com

Lígia Maffei Carnevalli

lmcarnevalli@gmail.com

Liza Nadine dos Santos Falcão

lizafalcao18@gmail.com

Lorena Moura Pontes Araújo

lorenamparaujo@gmail.com

Lorena Reis da Silva

lrs.aprov@gmail.com

Luan Almeida SIlva

luankalan@hotmail.com

Luana Brunelly Araujo de Lima

lubrunelly@gmail.com

Luana Oliveira Soares

luanasoares8198@gmail.com

lucas lesqueves da silva

lucaslesqueves@gmail.com

Lucas Soares Miguez

miguez.lucas@outlook.com

LUDIMILA DE SOUZA
CORDEIRO DIAS

ludmila.cordeiro@hotmail.com

Luiz Paulo Campos Patrício

lpaulocp@hotmil.com

Luyla Joana Santana de Lima

luylasantana19@gmail.com

Caos: a imprevisibilidade da família quadrática
AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA
SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA DO RIO SANTO
ANTÔNIO, AFLUENTE DO RIO PARAGUAÇU
Modelos assistenciais em saúde mental: uma análise
crítica.
ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DE BEZERROS
CRIADOS EM ÁREA DE ESTABILIDADE
ENZOÓTICA PARA TRISTEZA PARASITÁRIA
BOVINA NO RECÔNCAVO BAIANO
Visões sobre a transgeneridade e o acesso aos
serviços de saúde num município do recôncavo da
Bahia
Produção de hidromel seco a partir do mel de abelha
sem ferrão (Melipona scutellaris)
Cultivo de mandioca em sistema conservacionista –
plantio direto no Recôncavo da Bahia
Toxoplasma gondii causa alterações na área do perfil
de gânglios entéricos do cólon proximal de ratos
durante infecção aguda.
Análises histopatológicas do hepatopâncreas
enquanto indicador de impactos ambientais às
populações de Ucides cordatus nos manguezais da
Baía de Todos os Santos.
Influência da água residuária na biometria do girassol
anão de jardim (Helianthus annuus L.)
Produção de mudas de Simarouba amara Aubl.: Fase
de campo.
Autoria feminina no cinema brasileiro contemporâneo:
Estudo do filme "O animal cordial" (2018).
Caracterização de recursos genéticos de
maracujazeiro utilizando descritores morfológicos e
agronômicos
Caboclos: as festividades de cura nos terreiros de
Santo Amaro da Purificação – BA

MAIARA VELAME DA SILVA

maiaravelame@gmail.com

Mailson Cardoso de Jesus

321mcj@gmail.com

Marcela Ganda Souza

marcelaganda-@hotmail.com

Marcela Gomes Machado

marcelagmachado9@gmail.com

Marcelino Santiago Barroso
Neto

marcelino-barroso@hotmail.com

Marcelo Biondaro Gois

marcelobiondaro@gmail.com

Marcos André Nino Rocha

marcosniro@hotmail.com

Marcos Roberto Santos Correia marcos_roberto9974@hotamil.com
MARCUS VINICIUS SILVA
SANTIAGO SILVA

marcussantiago94@gmail.com

Maria Carolina Freitas de Lima

mjflima3@gmail.com

Maria Catharine Tourinho
Dantas
Maria do Carmo Soares da
Silva

catharinetourinho@gmail.com
llsdocarmo@gmail.com

Mariana Soares de Almeida

marianasoares_fsa@hotmail.com

Mariane Machado Pereira

marianemiller18@gmail.com

Estimativa da área foliar da couve-flor sob salinidade
em cultivo hidropônico
Uma introdução à álgebra minimax e memórias
morfológicas autoassociativas
Biometria de crambe (Crambe abyssinica Hochst)
irrigado com água residuária
Uso racional da água nas escolas municipais de Cruz
das Almas a partir da inserção de cisternas
Determinação de compostos fenólicos do extrato
metanólico de Croton adamantinus Mull. Arg.
Análise morfométrica da parede do cólon de ratos não
inoculados e inoculados com 5000 oocistos de
Toxoplasma gondii em diferentes períodos de infecção
Descrição morfológica do encéfalo de saguis de tufos
brancos (Callithrix jacchus)
Produção de mudas de mamoeiro (Carica papaya L.)
com o uso de efluente doméstico tratado
Gêneros, sexualidades e atenção primária: uma
análise da produção científica no campo da saúde
coletiva
Análise de modelos lineares generalizados mistos em
parâmetros de infestação do ácaro Varroa destructor
em pupa de Apis mellifera L.
Adesão das adolescentes à vacinação contra HPV no
município de Santo Antônio de Jesus-Bahia
Missas orações e festas: a catequese no cotidiano
indígena segundo os relatos jesuíticos do século XVI
Correlação de infecção parasitária com aspectos
demográficos, socioeconômicos, culturais e de higiene
em população residente no município de Santo
Antônio de Jesus, Bahia
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA NO
PAVILHÃO DE AULA 1 DA UFRB: POSSIBILIDADES
E LIMITAÇÕES

Marluce Santana de Oliveira

lucesantana24@gmail.com

Mateus Souza da Silva
Matheus de Souza Santos
Araújo

exsmoosh@gmail.com
souza_matheus96@hotmail.com

Mayla Moraes dos Santos

maylamoraes.mm@gmail.com

Milena dos Santos Rodrigues

milenaqrodrigues@gmail.com

Mônica Cristina da Silva
Ferreira

mnicacristinaf18@gmail.com

Nathália Aguiar Dantas

nad.medicina@gmail.com

Nathália da Luz Lage

minhaletran@gmail.com

Niara Rocha Rodrigues

niara.rodrigues@yahoo.com.br

Pablo de Aguiar Nascimento

pabloaguiar95@hotmail.com

Paloma Quirino dos Prazeres

palomakirino127@hotmail.com

Paloma Xavier Macedo

palomaxavim@gmail.com

Paulo José dos Santos de
Matos

paulojosedematos@hotmail.com

Pedro Rege Moura da
Conceição

rege.moura@outlook.com

Raoni dos Santos Andrade

raoniandrade21@hotmail.com

Crescimento inicial de Gliricidia sepium em solos com
diferentes sistemas de uso e de fontes de nitrogênio
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Práticas Laboratoriais dos Princípios da Conversão
Eletromecânica de Energia- Máquinas CC
Análise dos diagnósticos de enfermagem às pessoas
acometidas pelo HTLV
Redes Neurais Artificiais na previsão de preços de
celulose de fibra curta brasileira
Equação do segundo e terceiro grau
Imunização em um Centro Universitário: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO
“Estudando arte do continente africano e diáspora” /
“Resenhas Visuais”
Avaliar o uso de conchas de marisco e de cacos de
telha no tratamento de água contaminada.
Efeito de diferentes granulometrias do biocarvão de
lodo de esgoto na qualidade do solo
Caracterização morfológica de isolados do gênero
Trichoderma da restinga de Guaibim - BA
Produção de pimenta ornamental cv. Etna submetida
à efluentes domésticos e dosagens diferentes de
fertilizante foliar.
Feira de saúde como estratégia lúdica para a
promoção do aprendizado em Parasitologia Humana
FISIONOMIA DA VEGETAÇÃO DE DUAS ÁREAS DE
BOSQUES DE MANGUE, EM DIFERENTES
ESTÁGIOS DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
MARAGOGIPE – BAHIA
Correlação de infecção parasitária com aspectos de
saúde (nutricionais, alergia respiratória e outros sinais
e sintomas) em população residente em municípios do
Recôncavo da Bahia.

Rafael Medeiros da Silva

rafa.psicopedagogo@gmail.com

Rafael Moreira Dias

rafaelmoreira.fs@gmail.com

Rafaela Santos dos Reis

rsantosrapha@gmail.com

Raiane Barbosa Mendes

raibmendes@hotmail.com

Raisa Dias Brito Dionizio

raisa_dias_brito@hotmail.com

Raisa Dias Brito Dionizio

raisa_dias_brito@hotmail.com

raissa morgana santos fuza

raissa21fuza@hotmail.com

Raul Santos Valverde

raulsantos.tec@gmail.com

Rebeca Correa Rossi

rebecacorrearossi@hotmail.com

Rebeca Santisma de Jesus
Almeida

rebecasantissima@gmail.com

Robson Pereira dos Santos

robynho.18.paz@gmail.com

Robson Pereira dos Santos

robynho.18.paz@gmail.com

Rodrigo da Silva Tito

rod.stito@gmail.com

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NAS ESCOLAS DO CAMPO: UMA ANÁLISE DA
REALIDADE VIVENCIADA NO DISTRITO DE
GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO
(IPUAÇU) – FEIRA DE SANTANA, BAHIA
Substratos inorgânicos como fonte de nitrogênio na
produção de exopolissacarideos (EPS) por Candida
intermedia JFL11
Competências Digitais Docentes (DigCompEdu): uma
escala de autoavaliação para professores
Características morfogênicas do capim Tanzânia, sob
condições de sombreamentos no período do inverno
Caracterização genética do Pirá- tamanduá
(Conorchynchos conirostris) por meio de marcadores
moleculares ISSR
Caracterização genética do Pirá- tamanduá
(Conorchynchos conirostris) por meio de marcadores
moleculares ISSR
Práticas de cuidado e humanização da assistência no
aleitamento materno
Práticas Agroecológicas De Manejo Do Solo Em Área
De Sequeiro
Análise quantitativa dos linfócitos intraepiteliais
presentes na mucosa do cólon proximal de ratos não
inoculados e inoculados com 5000 oocistos de
Toxoplasma gondii em diferentes períodos de
infecção.
Uso da armadilha do tipo Moericke para insetos
associados ao cultivo de orquídeas
Potencial de microalgas na aquicultura: crescimento e
estado fisiológico.
Potencial de microalgas na aquicultura: crescimento e
estado fisiológico.
Soluções Sólitons da Equação de Konno-Sanuki

rodrigo silveira fausto

digo.fausto@hotmail.com

Ronival Dias Lima de Jesus

ronimv2@gmail.com

Rubens Silva de Jesus

rubenssilva.agro@gmail.com

Sabrina Souza Silva

binasss16@gmail.com

Safira Barbosa De Santana

s.santana2@hotmail.com

Samara de Almeida da Silva

samarasilva.bio@outlook.com

Samara Oliveira Silva Santos

samara-fsa@hotmail.com

Samiris Aguiar Bomfim

samyaguiar@hotmail.com

Sândila Barbosa Rocha

sandilabarbosa@gmail.com

Silvia Sara Bezerra Leme

silvias.leme@hotmail.com

Sinara Miranda Lima

sinaramiranda.98@gmail.com

Tainá de Andrade Lima

tainalima95@hotmail.com

Tainá Rocha da Silva

tainarocha57@gmail.com

Tainan da Silva Oliveira

tainantso@gmail.com

Tais Lorena Feminino
Figueiredo

tais_lore@hotmail.com

Uma trilha ao intangível: olhares sobre o jongo no
espetáculo da Brasilidade
Avaliação do sêmen criopreservado de caprinos
usando diluidor com ácido docosahexaenoico por
meio da cinética espermática
Pesquisa de Babesia spp. e Anaplasma spp. através
de esfregaço sanguíneo em bezerros criados em
condições de instabilidade enzoótica na cidade de
Queimadas – Bahia
Mortalidade por Leucemias no Brasil de 2002 a 2016
Atualização da lista de espécies descritas de
Trichoderma
Estudo da Família Megatheriidae (Mammalia,
Xenarthra) do Quaternário do Estado da Bahia:
aspectos anatômicos e biogeográficos
Aplicação do teste F multivariado na detecção de
respostas evocadas auditivas
Potencial do óleo essencial Croton heliotropiifolius
Kunth no controle de Meloidogyne javanica
Caracterização granulométrica e teores de carbono
em perfis de manguezal de Maragogipe - Bahia
Cartografia de artistas no continente africano
Promoção de crescimento de Lippia alba (Mill) N. E.
Brown inoculada com diferentes isolados de
Trichoderma spp.
Análise morfométrica das brânquias do bioindicador
caranguejo-uçá (Ucides cordatus) para determinação
de alterações morfológicas devido a agentes
contaminantes
Habilidades Fonológicas: um estudo exploratório com
estudantes do Ensino Fundamental II
Crescimento e maturação de frutos de Artocarpus
altilis var. apyrena
Caracterização citológica do tumor venéreo
transmissível em cães do Recôncavo Baiano

Taís Santos Sena

taissena@gmail.com

Tâmara Silva Reis

tammarareis@gmail.com

Tássila Beatriz Santos de
Freitas

leobyah17@gmail.com

Tatiana Góes Junghans

tatiana.junghans@embrapa.br

Tauan Carvalho Moraes

tauancarvalho03@gmail.com

Taylane Oliveira Santos

taytaylane13@hotmail.com

Thaila Mariana de Jesus
Ferreira

thai.mari6@gmail.com

Thiago da Conceição Martins

thiagocmarts@gmail.com

Uesley Conceição de Souza

szwesley99@gmail.com

Valmir Carlos Mota de Oliveira
Júnior

junior_mota_12@hotmail.com

Valmiro Aragão

valmiroaragaoneto@gmail.com

Vanessa Santos Louzado
dasNeves

vanessaneves2012@hotmail.com

Verônica Luiza Teixeira Martins veronicaluisa66@gmail.com

Descrição morfológica do encéfalo de “Jabuti-piranga”
(Chelonides carbonaria)
Comportamento de genótipos de mandioca no
Recôncavo da Bahia.
Os cemitérios contam memórias: Um estudo das
imagens nas lápides de Santo Amaro - BA
Emergência de plântulas de Passiflora malacophylla
em função do grau de umidade das sementes e do
período de armazenamento
Etapas de fornecimento de náuplios de Artemia e
dieta inerte durante a larvicultura de M. amazonicum
APLICAÇÕES DE CONTROLE EM SISTEMAS
ROBÓTICOS NÃO-HOLONÔMICOS.
A UFRB e as expectativas de futuro dos alunos
concluintes de ensino médio em Santo Amaro-Bahia,
2018
Rejuvenescimento de gonçalo-alves e angicovermelho: germinação de angico-vermelho
submetidas a pré-embebição
Descoberta de Inibidores da Enzima Oxidase
Alternativa (AOX) de Moniliophthora perniciosa,
patógeno do cacaueiro, oriundos do extrato
diclorometano do fungo Nectria galligena
Significado da amamentação para as lactantes
quilombola
Desempenho e características de carcaça de suínos
suplementados com níveis crescentes de creatina na
fase pré-abate
Esporos de Nosema spp. em Melipona scutellaris
EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO BÁSICA: O
DIÁLOGO COMO CAMINHO PARA A
COMPREENSÃO DOS SEUS PRINCÍPIOS E SUAS
CONCEPÇÕES.

Victor Emanoel de Mousa
Sousa

v.m_moura@hotmail.com

Victor Levy Silva de Oliveira

victor_levy1930@hotmail.com

Vinicius Amorim Nogueira
Bastos

viniciusamorim4@gmail.com

Vinícius Costa de Almeida Dias

viny.diaas@gmail.com

Vinicius Pereira Vieira

viniciusvieira.vet@gmail.com

Vinicius Santos Menezes

vsmenezes.vm@gmail.com

Vívian Gama Barreto

viviangamabw@gmail.com

Walkiria Serafim Fé

wal_fe@hotmail.com

WEINER GUSTAVO SILVA
COSTA

weiner.ufrb@gmail.com

Wellington Da Silva Barreto

wellingtonpaixao43@gmail.com

Weyla Silva de Carvalho

weylacarvalho@hotmail.com

Wiane Freire dos Santos

wiane.f@gmail.com

Avaliação da disponibilidade hídrica superficial e
subterrânea rio Santo Antônio, afluente do rio
Paraguaçu
Consciência e inconsciente no cinema noir (uma
leitura nietzschiana)
Construção de uma interface eletrônica para o veículo
autônomo VA1 do projeto PIPETA.
Desenvolvimento de um sistema para controle de
trajetória de um robô autônomo utilizando controlador
fuzzy baseado em visão computacional.
Bioquímica sérica de caprinos positivos
sorologicamente no teste de ELISA indireto para
Corynebacterium pseudotuberculosis
Crescimento e produção de raiz/amido de genótipos
de mandioca no Recôncavo da Bahia.
Dieta dos girinos de Rhinella jimi (Stevaux, 2002) de
um lago permanente na Caatinga semiárida, município
de Jussara, Estado da Bahia
Imunização contra o HPV no município de Santo
Antônio de Jesus – BA
Avaliação do potencial de reaproveitamento da
manipueira em um solo compactado
Implementação do sistema e detecção de distâncias
através de ultrassom para o sistema de rastreador de
objetos do projeto PIPETA usando Arduino
Adubação orgânica na produção da matéria seca de
Sálvia officinalis
Cidadania, participação e realidade local: quadro
político-institucional do Recôncavo da Bahia.

Eventos UFRB – Relatório de submissões aprovadas da trilha PIBIC (modalidade Oral)
Nome

Email

Titulo

Adailton Alves da Costa Filho

adailtonalvees@hotmail.com

Adônis Marcelo dos Santos Sousa

adonismarcelo011@hotmail.com

Adriele do Amor Divino Silva

adri.ellle2009@gmail.com

AFONSO HENRIQUE PIRES
FERREIRA

afonsohenriqueferreira@hotmail.com

ALDAIR ROCHA ARAUJO

aldairrocha1@gmail.com

Alile Falcão e Silva Maia de
Cerqueira
ANDRÉ FELIPE MALTA SANTOS

alilefalcao@gmail.com
andrefelipemalta@gmail.com

Andréia Vanessa Carneiro de Morais andreiavmorais14@gmail.com
Andressa Santos Viana

dessaviana17@gmail.com

BRUNO DOS REIS PEREIRA

brunodosreis.1809@gmail.com

Brunna Mayra Alves Ribeiro da Silva brunna.mayra@outlook.com

Camila Silva de Santana

camila_santana0101@live.com

Camilla de Almeida Araujo

camyaalmeida@hotmail.com

Carlos Alexandre Oliveira da Silva

carlosalexandreos11@gmail.com

Caroline Santana Brito

karrolbryto@gmail.com

Sinais e sintomas da erupção dos dentes
decíduos: uma revisão sistemática
Estudo de antígeno sobrenadante de Leptospira
para produção de um ELISA indireto no
diagnóstico da Leptospirose canina
Biossíntese de exopolissacarídeos por
Cryptococcus laurentii SD7 utilizando subprodutos
agroindustriais
Embriogenese somática em sisal híbrido 11648
Características físicas de solo em sitos florestais
sob diferentes preparos de solo
Panorama dad Organizações do Turismo Cultural
de Cachoeira Bahia
Fatalismo nietzschiano no cinema
Cirurgia de Redesignação Sexual: revisão
integrativa de literatura.
Tabagismo materno associado a obesidade
infantil em uma cidade do Recôncavo da Bahia
Crescimento vegetativo de girassol ornamental
produzido hidroponicamente com uso de águas
residuárias tratadas
Modelagem, simulação e otimização do sistema
logístico de distribuição e transportes do
município de Feira de Santana - BA
Produtividade do Capim Mombaça no período das
águas, sob efeito da adubação química e
orgânica
Problemas de corte e empacotamento
Avaliação de impactos antrópicos do Rio do
Peixe, entorno do Assentamento Dom Matthias,
Ipirá.
Discurso, narrativa e representação nos relatos
de religiosos do século XVII

Cícero Bernar da Silva Muricy

ciceromuricy21@gmail.com

cleidiele dos santos aragão

keuaragao@hotmail.com

Cyndi Silva Cyndi Silva

cindy_pinho@hotmail.com

Daniela Souza de Lucena

danielalucena1990@hotmail.com

Daniele de Andrade Santos

danandrade10@hotmail.com

Danilo França Conceição dos
Santos

daniloed2015@gmail.com

Davi Ney Santos

davineysantos@gmail.com

Ende Iasmim Cruz Santos

ende_iasmim@hotmail.com

Fabiana Souza Passos

nutrifabisouza@gmail.com

fiama fernanda tarrão almeida

fiamafernanda013@gmail.com

Gabriel Matheus Mota Dos Santos

gabrielmatheus56@hotmail.com

Gabriel Silva Magalhães Andrade

andradegabrieel@gmail.com

Gilberto dos Santos Lima Junior

gilbertolimamedvet@gmail.com

"Equalizando" Pitty nas mídias: uma análise sobre
a arte, a performance e os posicionamentos
sociais e políticos da cantora em meio à cena
rock
Teatro na comunidade
Crescimento do manjericão (Ocimum basilicum
L.) sob estresse por chumbo
Elaboração de material didático eletrônico sobre o
gerenciamento de resíduos de laboratórios de
análise química
Análise de glicose em hemolinfa enquanto
indicador bioquímico de impactos ambientais às
populações de Ucides cordatus nos manguezais
da Baía de Todos os Santos
Inatividade física em estudantes das
universidades federais do estado da Bahia
Atributos físico-hídricos de um Latossolo Amarelo
coeso sob povoamentos florestais e pastagem
Atenção ao consumo de álcool e outras drogas
entre mulheres no contexto da unidade de saúde
da família
Caracterização higiênico-sanitária do processo
produtivo de alimentos de agroindústrias
familiares de um Empreendimento Econômico
Solidário
Ligações simbólicas e performáticas entre xirê,
música e orixá
Câmara Municipal de Feira de Santana, BA: perfil
e atuação dos vereadores
Uso da adubação foliar para produção de mudas
espécie arbórea com risco de extinção na Bahia:
pau-brasil e gonçalo-alves
Pesquisa de Babesia spp. e Anaplasma spp.
através de esfregaço sanguíneo em bezerros
criados em condições de estabilidade enzoótica

na cidade de Cruz das Almas – Bahia.

Gisele dos Santos Batista

gisele_oliveira08@hotmail.com

Helom Sadraque Nogueira Gomes
Santos

helomsadraque@gmail.com

Herbert Conceição de Souza
Rezende

hbt.rezende@gmail.com

Héssica Silva Evangelista

hessica.s.e@hotmail.com

Iara Cabral Chaves Batista

iarinha.florzinha@hotmail.com

Jaciara Nair Dias Gomes

jacidias_ufrb@hotmail.com

Jaíne Santos Rebouças

jainedossantos27@gmail.com

Janaína Índia Maria de Jesus
Santana Martilla Bahia da Silva

ajanainaindia@gmail.com

Jancleide Cerqueira Sampaio

jancleidesampaio@gmail.com

Jaqueline Albano de Jesus

jaquelinealbano9@gmail.com

Jéssica da Silva Santos

jessica.silvabastoss@gmail.com

Descoberta de Inibidores da Enzima Oxidase
Alternativa (AOX) de Moniliophthora perniciosa,
patógeno do cacaueiro, oriundos do extrato
hexânico do fungo Nectria galligena
Percepção de suporte social de idosos em
diferentes configurações familiares e condições
de saúde física e psicológica.
Produção de mudas de Theobroma cacao L. em
diferentes substratos e recipientes
Teores de clorofila em plantas de Salvia officinalis
submetidas a doses de húmus de minhoca e
esterco bovino
Obtenção de porfirinas de segunda e terceira
gerações para uso na valorização de produtos
naturais
Mapeamento e estudos críticos das literaturas do
Recôncavo Baiano: memória e rememorações
nas obras de Lita Passos e Aidil Araújo Lima
Nível de infecção por Nosema spp. em pupas e
adultos de Apis mellifera
Caracterizaçao fisico-química de cinco espécies
de inhame (Dioscorea spp.)
Desenvolvimento de metodologia para avaliação
do estado de conservação de edificações
históricas através do uso de veículos aéreos não
tripulados
Conservação do Patrimônio Cemiterial de Muritiba
e Governador Mangabeira
Desenvolvimento de bebida funcional à base de
extrato de cacau fermentada com grãos de Kefir
não-lácteo e enriquecida com aloe vera

John Hebert da Silva Almeida

john.hebert@msn.com

José Gabriel Santos Barbosa

omilagre@outlook.com

Kelven Ynhamoto Galrão de Lima

okelven@gmail.com

KERCIA CRISTINE ROSARIO
ASSIS SOUZA

kcr.assis@gmail.com

LAILA DE ANDRADE QUEIROZ

lailadandrad@hotmail.com

Laila Tosta de Oliveira

laila.t.o@hotmail.com

Leandro Freitas Sales

leandrofreitassales@gmail.com

Leydiane da Paixão Serra

leydianeserra@hotmail.com

lin ily

linily93@gmail.com

Lorena da Paixão Oliveira

lorena_dapaixao@hotmail.com

Lucas Carvalho Souza

lucassouza252@hotmail.com

Lucas Gabriel Souza Santos

lgssantos2@gmail.com

Lucas Souza Sales

lucssales@hotmail.com

Avaliação da dinâmica do regime hidrológico do
rio Utinga, localizado no trecho alto da bacia do
rio Paraguaçu
Design de marcadores a base de Eu3+ para
identificação de adulteração de combustíveis
automotivos.
Elaboração de iogurte do leite de vaca com
cupuaçu e microalga spirulina spp
ACESSIBILIDADE PARA CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE
LAZER (CONTINUAÇÃO)
Precocidade de três cultivares de couve-flor
submetidas a diferentes níveis de salinidade em
condições hidropônicas
Negros, e suas artes, no cenário da belle époque
brasileira
Evolução orbital do exoplaneta Gliese667Cc
Atividade antimicrobiana de extratos vegetais e
óleos essenciais usados na medicina popular no
Recôncavo Baiano
Suplementação de cobre em níveis
supranutricionais em rações de frango de corte
tipo Griller.
Atributos químicos de solos submetidos a
diferentes sistemas de uso na região semiárida
produtora de sisal da Bahia
Implementação da Decomposição de Benders
para resolução de problemas de programação
linear sobre multisemigrupos b-complementares
Dinâmica e previsão de preços de celulose
brasileira exportada para diferentes mercados
internacionais por meio do método Box e Jenkins
Diversidade genética e taxonomia de fungos
filamentosos celulolíticos do gênero Trichoderma
da Restinga de Guaibim, Bahia.

Luis Alberto Andrade Junior

luis_ba7@hotmail.com

Maria Angélica Sousa Baldas

angelicabaldas@gmail.com

Maria Clara Rodrigues Arbex

mariaclaraarbex@hotmail.com

Matheus Rufino Ribeiro da Silva

matheusruff18@hotmail.com

Naara de Azevedo Aguiar

aguiar_naara@hotmail.com

Naiane de Jesus Rocha

nai_rocha50@hotmail.com

naiara oliveira jambeiro

naiarajambeiro@gmail.com

PATRÍCIA DE JESUS SILVA

paaty14@hotmail.com

Patricia Messias Ferreira

agro.patriciamessias@gmail.com

Paulo Matheus Silva Santos

paulomatheus.ss@hmail.com

Pedro Augusto Falcão de Jesus
Pedro Silva Monteiro Araujo

pafjesus97@gmail.com
josebvicente@bol.com.br

Poliana Almeida Bezerra

polialmeida5@gmail.com

Raércia dos Santos Carneiro

raercia2015@hotmail.com

Análise da influência da interação rio-aquífero no
baixo trecho do rio Paraguaçú
Isolamento de bactérias lácticas com potencial
probiótico a partir de méis e polens de
Tetragonisca angustula
Imagem e memória – aproximação das
lembranças sobre a ditadura no Brasil e Argentina
Moda e aparência masculina refletida no blog
Moda Para Homens
Tabagismo materno e peso ao nascer: modelo
conceitual hierarquizado
Leitura Compreensiva e Habilidades Fonológicas
em uma amostra de Estudantes do Ensino
Fundamental II
A Educação no Recôncavo da Bahia: Instituições,
sujeitos e práticas (séc. XIX E XX)
Percepções de professores sobre a leitura literária
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Características biométricas e fisiológicas de
plantas de ora-pro-nobis cultivadas sob
diferentes ambientes de luz
DESENVOLVIMENTO DE UM APARATO DO
TIPO COLD-FINGER PARA ESTUDOS DE
DEPOSIÇÃO DE PARAFINA
Perfil da Educação Municipal de Pojuca-BA
VONTADE GERAL E SOBERANIA
Avaliação de sêmen caprino criopreservado
utilizando diluidor acrescido de ácido
docosahexaenoico por meio do potencial da
atividade mitocondrial e integridade de cromatina
Análise dos fatores que favorecem e dificultam à
inserção de produtos oriundos da Organizações
Econômicas da Agricultura Familiar no mercado
institucional do Programa Nacional de
Alimentação Escolar: revisão da literatura

Raíssa da Silva Santos

raissadass@hotmail.com

Rodrigo Ramos da Silva

rodrigoramosdasilva@hotmail.com

Sarah dos Santos Valentim

savalentim1@hotmail.com

Talita da Silva Nascimento

tsnascimentomv@yahoo.com

Tailana dos Santos Conceição

tailanasantos98@hotmail.com

Thailany de Almeida Magalhães

thaillanymaga3@gmail.com

Tiago Silva e Silva

tiagofsa8@gmail.com

vitoria lacerda fonseca

engpescavitorialacerda@gmail.com

Encontro de parasitos zoonóticos em fezes de
animais domiciliados e não domiciliados em um
município do Recôncavo da Bahia e aspectos
gerais do convívio com os animais nos ambientes
domiciliados
Screening osmótico em sementes de Psidium
cauliflorum Landrum & Sobral
Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de
cerveja artesanal utilizando o umbu-cajá
(Spondias tuberosa x Spondia mombin.) e canela
como adjunto do malte
Efeito da adição de ácido docosahexaenoico no
meio diluidor de sêmen caprino criopreservado
por meio da termorresistência e integridade das
membranas espermática e acrossomal
Teste de viabilidade de sementes de mamão
utilizando cloreto de tetrazólio
Utilização de plantas do semiárido baiano na
obtenção de polímeros catiônicos para o
tratamento de água
Órbitas congeladas em torno de Mercúrio e da lua
Titã
Caracterização genética de duas espécies da
família Centropomidae, Centropomus undecimalis
e Centropomus parallelus, capturadas na RESEX
de canavieiras, litoral sul da Bahia.

Eventos UFRB – Relatório de submissões aprovadas da trilha PIBITI (modalidade Pôster)
Nome

Email

ADRIANA SANTOS NASCIMENTO

adrianasnsaj@gmail.com

Aldery Souza dos Passos

alderypassos@yahoo.com.br

Titulo
Desenvolvimento de uma sobremesa funcional
não láctea
Feira interativa: utilização de metodologias ativas
no processo de educação em saúde

Almir dos Reis Santos Neto

neto.reis263@gmail.com

Ariadne Marques Silva Santana

ariadnemarques19@gmail.com

Daiane Sampaio de Santana

daianesampaio20@hotmail.com

Emilly Sabrina Cotrim dos Santos

emillyscotrim@gmail.com

Érica Santos Bomfim

ericalevitah@hotmail.com

Flavio Amorim Faria

fallamorim@yahoo.com.br

Gabriel Rodrigues Silva Oliveira

gabrisilva97@gmail.com

Gabrielle Arouca Moreno

gabriellemoreno74@gmail.com

george william da cruz neves

gwneves@hotmail.com

Jamile Mendes dos Santos

mendes2nutri@gmail.com

Jean Lucas Silva de Almeida

jeanlucas2998@outlook.com

JULIAN BRANDAO SAMPAIO

julianbrandano1818@gmail.com

july lima silva

july_lima13@hotmail.com

Tecnologia de formação para cuidadores de
pessoas com deficiência no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS)
Produção espermática e qualidade seminal de
ovinos imunocastrados com vacina anti-GnRH
Potencial antifúngico, in vitro, do óleo essencial
de Croton argyrophyllus Kunth sobre o fungo
Aspergillus welwitschiae
Concentração plasmática de testosterona de
ovinos imunocastrados com vacina anti-GnRH
Tecnologia em saúde: confecção de atlas em
Parasitologia Humana em um Centro de Ciências
da Saúde
Tecnologia Social e proteção jurídica
Efeito do ácido indol acético sobre o
enraizamento na micropropagação da palma
forrageira em canteiros
Proposta de tecnologia de inovação social cisterna - à realidade do município de Cruz das
Almas focando na segurança hídrica
Eficácia de Lippia alba, Citrus sinensis (L.)
Osbeck nas formas fitoterápica e homeopática,
para controle do carrapato Rhipicephalus
microplus
Formação para manipuladores de alimentos:
preparações contendo flavonoides
Protótipo de células fotovoltaicas combinados
com corantes naturais e complexos
luminescentes a base de Eu3+.
Tingimento têxtil aplicando líquidos iônicos
próticos
Eficácia de Syzygium aromaticum e Croton
argyrophyllus nas formas fitoterápica e
homeopática para controle do carrapato
Rhipicephalus microplus testes in vitro

Karine Sampaio de Carvalho

karine.s.carvalho@hotmail.com

Karoline Coutinho Murta

karolcoutinho-28@hotmail.com

Lívia Sousa Ribeiro

sribeirolivia@gmail.com

Lucas Jhones de Santana Neves

lucasjhow@outlook.com

Luciano Santana Serra

tecluciano6@gmail.com

Mariana Dantas Pina dos Santos

maripina07@gmail.com

Mariane de Jesus Batista

marianedejbatista@gmail.com

Milena Santos da Silva

lena.quimica@outlook.com.br

Milena Takamiya Sugahara

milenasugahara@gmail.com

Nathalia Vila Verde Santana de
Souza

taly-vvs@hotmail.com

Polyana Oliveira Santos da Silva

pollysznado@hotmail.com

Ronaldo Souza Silva

r.souzaufrb@gmail.com

Vanessa Carneiro dos Santos

nessa_cnr@hotmail.com

Welica Zaiana Bastos Rocha

welica.bastos@gmail.com

Tecnologia educativa em saúde: confecção,
organização e execução de gincana, mostra e
feira de saúde com temática em arboviroses
Elaboração de embutido de tilápia enriquecido
com flavonóides e probióticos
Tecnologia em saúde: identificação e
esquematização de ciclo parasitário do
Trichostrongylus sp em uma localidade do
Recôncavo da Bahia
Descrição da linhagem ‘UFRB 160’ como
candidata a nova cultivar de mamona na Bahia
Influência da alimentação energética fornecida
para Apis mellifera na infestação do acáro Varroa
destructor
Avaliação do ácido indol butírico sobre o
enraizamento na micropropagação de Palma
Forrageira em canteiros
Parque Infantil: Protótipo de Balanço para Criança
com Deficiência Física
Design e construção de um reator fotoquímico e
avaliação da degradação de corantes por
processos oxidativos avançados
Farmacovigilância: uso off-label de fármacos em
gestantes
Proposta de isolamento prático de isoladores de
partes condutoras de circuitos elétricos por
encapsulamento observando a sustentabilidade.
Desenvolvimento de tecnologia com bioativos na
conservação pós-colheita de Lactuca sativa L.
Desenvolvimento profissional de professores da
Educação Básica: políticas públicas, formação e
carreira docente
Risco Hidrológico: conceito e métodos de análise
Controle de Pratylenchus coffeae em bananeira
com formulado de resíduo líquido de sisal.

Wellber Almeida Cardoso Santos

wellberalmeida@hotmail.com

Avaliação da imunocastração de ovinos utilizando
vacina anti-GnRH por meio do ganho de peso,
biometria testicular e comportamento reprodutivo

Eventos UFRB – Relatório de submissões aprovadas da trilha PROEXT (modalidade Pôster)
Nome

Email

Adailton Alves da Costa Filho

adailtonalvees@hotmail.com

Aides Oliveira Coelho

aidescoelho@gmail.com

Alanna Tays Piton Nogueira

alannapiton@hotmail.com

Amanda Santana Mendes

amandacintra4ass@gmail.com

Ana Carolina Conceição Neves

nevesacc@gmail.com

Ana Cristina de Assis Silva

crys177@outlook.com

ANA LÚCIA MORENO AMOR

anamorenoamor@gmail.com

Ana Maria Carvalho Cruz

anamariacarvalhoc@outlook.com

Ana Paula Costa Araújo

paulacosaraana@gmail.com

Titulo
Educação em saúde: promoção do conhecimento
sobre aleitamento materno em escolares do
município de Santo Antônio de Jesus-BA.
Desenvolvimento de Produtos para uso de
Pessoas com Sequelas da Hanseníase
Vivência Multiprofissional em Saúde do Campo
em Áreas de Reforma Agrária: um relato de
experiência
Cine rapadura
Importância do conhecimento sobre Primeiros
Socorros e Suporte Básico de Vida
“Sonho que se sonha só é só um sonho, mas
sonho que se sonha junto é realidade”: análise de
uma ação extensionista na comunidade
quilombola Baixa da Linha, em Cruz das
Almas/Bahia
Metodologias ativas na educação em saúde: o
vídeo educativo como ferramenta de combate a
insetos vetores de patógenos
A IMPORTÂNCIA DA APROXIMAÇÃO DOS
JOVENS DO ENSINO MÉDIO COM A
UNIVERSIDADE: experiência com estudantes do
Ensino Médio do Colégio Estadual da Cachoeira
(CEC).
Processos de Apropriação da Realidade:
curricularização da Extensão no Bacharelado
Interdisciplinar em Saúde

Ana Paula da Silva Novaes

annassilva18@gmail.com.br

Anaise Alves Fonseca Silva

anaise_alves@hotmail.com

Andrea Ribeiro Conceição

andreainstarib18@gmail.com

Bárbara Lima Martins

oxbarbara@outlook.com

Beatriz Fernandes Pinto Lennert

beatrizlennertfernandes@gmail.com

Belissa Ramos dos Santos

beel-ramoos@hotmail.com

Bianca Carvalho Silva

bianca.c.silva26@hotmail.com

Breno de Jesus Brito

breno-brito1@hotmail.com

Camila de Jesus Rocha

rochacamila995@gmail.com

Caroline Santos de Sousa

carolsousa213@gmail.com

Cecilia Stefane Gomes Bomfim dos
Santos

cstefane4@gmail.com

Cleidson Santos de Jesus

cleidson2010@gmail.com

Crislane de Oliveira Damasceno

crislane_damasceno@outlook.com

Museu de Ciências da Terra: Relato de
experiência no campo da geologia
Construção coletiva de conhecimento, trocas de
saberes e fortalecimento da formação profissional
em Serviço Social no Recôncavo da Bahia:
análise do Projeto de extensão “Ética em
Movimento”
Atlas Digital de Histologia Animal
Projeto de Extensão Juventudes, Educação e
Projetos de Vida
Por uma reflexão e efetiva inclusão: a Libras na
Universidade
Conscientização sobre preservação de fauna em
extinção, para alunos de escola pública do
Recôncavo baiano
Gênero, sexualidade e educação permanente em
saúde: um relato de experiência a partir de um
projeto de extensão
IMPORTÂNCIA DO CURSO TEÓRICO-PRÁTICO
DE PREPARAÇÃO DE LÂMINAS
HISTOLÓGICAS DE TECIDO ANIMAL
Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia –
NAF da UFRB: Ações de Extensão Universitária
em Prol do Fortalecimento da Agricultura Familiar
e da Agroecologia
A utilização do couro de peixe como fonte
alternativa de renda para pescadoras de
Maragogipe, Bahia
Coletivo Angela Davis
Costurando Sonhos: a Realidade da Comunidade
Baixa da Linha
Perspectivas da atualização em sinais vitais e
abordagem de agravos em Cardiologia na
Atenção Básica

Dandara Leal dos Santos Ribeiro

dandaralealribeiro@gmail.com

Daniele da Silva Dias

danieledias02@hotmail.com

David Almeida santos

davidalmeida99@hotmail.com

David Romão Teixeira

davidromaoufrb@gmail.com

Dercio Dos Santos Souza

dercio_santos_souza@hotmail.com

Edmar Henrique Dairell Davi

edmardavi@ufrb.edu.br

Eliete de Jesus Alves

letyalves.ufrb@gmail.com

Elis Ruana Santos de Jesus

elyssantos51@gmail.com

Elizângela Silva Santos

lis_angela@outlook.com

Emaxsuel Roger Rodrigues

emaxsuel@yahoo.com.br

Emily Porto de Souza

emiportos@gmail.com

Eniel do Espírito Santo

eniel@ufrb.edu.br

Fernanda Conceição de Jesus
Fernanda Conceição de Jesus

nandaconceicao31@gmail.com
nandaconceicao31@gmail.com

Floracy Moreira dos Santos

floracymoreira19@gmail.com

Francine Teixeira de Sena

cine_sena@live.com

Formação de nutricionistas no âmbito das
assessorias à execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar
Criando estratégias educativas para a gestão de
resíduos sólidos na cidade de Santa Inês – BA
Olimpíada Brasileira de robótica OBRModalidade Prática
Primeira Educação Física: experiência de
Extensão na rede pública de Educação Infantil do
município de Amargosa-BA.
Demonstração do conhecimento científico sobre
geociências realizado através de exposições no
museu de ciências da Terra da UFRB
As demandas do Plantão Psicológico no Serviço
de Psicologia da UFRB e a formação discente
Modos de Vida, Agroecologia e desenvolvimento
territorial: Reflexões na comunidade Quilombola
Renascimento dos Negros no município de
Iraquara – Bahia
Impressões e perspectivas de graduandos sobre
a extensão universitária
Diálogos entre geração de renda e saúde mental:
a experiência da extensão em um CAPS II
Cine-griô
“ESTÁ NA MESA PESSOAL!!”: Educação
alimentar e nutricional em uma creche-escola do
município de Santo Antônio de Jesus/BA
Promoção da afiliação universitária: relato de
experiência de um curso de extensão online
Educação Socioemocional de Professores(as)
Educação Socioemocional de Professores(as)
As contribuições da tecelagem a partir do tear de
pregos: traçando fio a fio histórias de vidas.
Educação e saúde pela criação e contação de
histórias infantis: um relato de experiência

Gabriel Victor Vieira Barbosa

gv_barbosa@hotmail.com

Graziele Silva da Cruz

graziele.1403@hotmail.com

Henrique Vieira Siqueira

hvsbio@gmail.com

Higor Santos de Jesus

higor-sj@hotmail.com

IAGO PEREIRA DE CARVALHO

iagocarvalho57@yahoo.com

Jaderson dos Santos

jaderson.santtos@gmail.com

Jaine de Morais Sousa

jainemorais988@gmail.com

Jasciene Goes Batista

jasciene@cediter.org.br

Jéssica Ferreira Lôbo

ferreirajessica09@gmail.com

JOSE LUCAS ANDRADE SANTOS

lucasandrad@hotmail.com

Juliana Carolina Santos Silva

jucarols2@gmail.com

Juliana Pinheiro Barbosa

barbosajuliana.p@gmail.com

Karen de Almeida Ferreira

karenalfer@outlook.com

Kelven Ynhamoto Galrão de Lima

okelven@gmail.com

Práticas de conservação do solo no recôncavo:
um relato de experiência
Talhão Memória: Unidade
Demonstrativa/Formativa de Restauração
Ecológica da Mata Atlântica
Mutirão da casa de sementes e saberes
populares no território do Recôncavo da Bahia
UFRBots: uma visão extensionista para o futebol
de robôs no Recôncavo da Bahia
Saúde da mulher, exames preventivos em
mulheres de comunidades quilombolas do
Recôncavo da Bahia e entorno e caracterização
molecular de HPV.
Relato de experiência discente sobre o programa
de extensão “Yoga: Awaken ONE”
A Matemática ao alcance de todos
Os desafios da agricultura familiar e a produção
de alimentos na Comunidade Tradicional do
Quebra Fogo (Irará – Bahia): relatos de
experiência
GAAE itinerante: uma primeira fotografia dos
calouros do CCS em 2019.2
l Curso de Extensão em Primeiros Socorros e
Suporte Básico de Vida (SBV) para profissionais
de saúde e graduandos
Pa(n)lavradores – leitura, escrita e cidadania
A contribuição do Projeto de extensão “Ética em
Movimento” para formação de Assistentes Sociais
e discentes de Serviço Social no Recôncavo
Educação em saúde sobre aleitamento materno
com puérperas do Recôncavo Baiano
Extração de carragenana da alga Hypnea spp. e
fabricação de Flam.

KERCIA CRISTINE ROSARIO
ASSIS SOUZA

kcr.assis@gmail.com

lais santos do Carmo

carmolais96@gmail.com

Larissa Nascimento Pinto

larissapintop@gmail.com

Levi Fernandes

levicf21@gmail.com

Luana Ribeiro Chagas dos santos

lunna123lu@gmail.com

Luinne Ferreira Fernandes de Souza luinneffsouza@hotmail.com
Luis Eduardo Meira Faria

ledmfaria@gmail.com

Luz Marina Sales dos Santos

luzmarinasales@gmail.com

Maeli Sales Santana

maelly13@hotmail.com

Manuella Silva Correia

manucorreia94@hotmail.com

Marcela da Silva Rodrigues

marcela_kle@hotmail.com

Margarete Virgínia das Virgens
Barbosa

meghanvibell@gmail.com

Margareth dos Santos Santana

margarethsa2ntos@gmail.com

Maria Caroline dos Anjos Cavalcante carolyneanjos1@hotmail.com

Projeto de Extensão em Tecnologia Assistiva,
Acessibilidade e Inclusão
Projeto caminho da roça: desenvolvimento rural
sustentável e permanência da juventude no
campo
Sentir: laboratório de sensibilidades
Análise da viabilidade do aproveitamento pluvial
em condomínio residencial em Feira de Santana BA
Interação Virtuosa: Laboratório de Ensino de
Ciências Sociais (LABECS) e Residência
Pedagógica em Sociologia.
Programa ambulatório de atenção psicológica a
pessoas que vivem com condições crônicas
Levantamento de exames parasitológicos de
fezes em caprinos e ovinos do LPDP/HUMV no
Recôncavo da Bahia
Capacitação de escolares para ressuscitação
cardiopulmonar em crianças e adultos
Relato de experiência em Psicologia Social
Comunitária com crianças
Paródias e fábula educativa: metodologias lúdicas
(inov)ativas para o aprendizado em doenças
infecciosas e parasitárias
Desenvolvimento do plano anual do Centro
Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANE): relato de experiência no campo da
extensão
A Exposição itinerante Picturing USA
proporcionando vivências culturais inovadoras em
língua inglesa
Griôs:
Encantadores na CASA
Implantação de uma horta escolar: o despertar da
participação e hábitos saudáveis

Maria Júlia Galvão Barros

mariajuliagbarros@gmail.com

Mariana Alves dos Santos

maryana27alves@gmail.com

Mariana Dantas Pina dos Santos

maripina07@gmail.com

Mariana Dantas Silva

madswlkr@gmail.com

Natália Fernanda Santos Silva
NAYARA PEREIRA DA SILVA
VIEIRA

n.fernanda@outlook.com
nahvieirah@gmail.com

Neivesson Brito

neivssonbrito@hotmail.com

Niele pereira Novaes

nielepereiranovaes53@gmail.com

Quércia Ribeiro dos Santos Bomfim

querciaribeiro@outlook.com

Rafaele Marques de Oliveira

raffamoliveira@hotmail.com

Railton da Conceição dos Santos

rayltonsantos017@gmail.com

Ranieê Avelino dos Santos

ranieeanjo@gmail.com

Rodrigo Gabriel da Silva Lima

rodigogabrielima00@gmail.com

Roqueline dos Santos

linesantos07@gmail.com

Educação e bem-estar animal no Ensino Médio e
EJA - Ensino de Jovens e Adultos
Educação do Campo e Formação de Professores
no Distrito de Governador João Durval
Carneiro/Ipuaçu - Feira de Santana/Bahia
Cine maniçoba: uma experiência prática do
Assentamento Volta Terra e Quilombo Vila
Guaxinim
Ação de extensão, educação ambiental e terapia
ocupacional: uma experiência com produção de
horta agroecológica na Associação Pestalozzi em
Cruz das Almas – Ba
II Feira de Profissões do Cetens
Clube da radiola ano v: experiência de encontro
com a comunidade através do vinil.
Programa Solo Na Escola – UFRB: Ferramenta
de Educação Ambiental
ABÓBORA cucurbita EM CONSÓRCIO COM
LEGUMINOSAS
Construindo ações com mães de pessoas com
deficiência: uma ação conjunta com o Centro de
Apoio Pedagógico (CAP) através das Rodas de
Mães.
Apreendendo a amamentar no seio da família
quilombola
INDICADORES DE ADOECIMENTO PSÍQUICO
DA POPULAÇÃO NEGRA: BASES
CONCEITUAIS
Ensino coletivo com instrumentos heterogêneos e
arranjos multiníveis
TecGeronto: tecnologia assistiva de baixo custo
para idosos
Formação de agentes do Conselho de
Alimentação Escolar de municípios baianos

Rosana Vieira de Jesus Oliveira

rosavieirah@gmail.com

Saene Santos Silva

saenesantoss@gmail.com

SAMARA DE JESUS NEVES SILVA samaraneves_13@hotmail.com

Samuel Medrado Silva Andrade

sanmedrado@hotmail.com

Tainara Costa dos Santos

tainaracosta143@gmail.com

Tâmara Cunha de Freitas

tamicfreitas@hotmail.com

Tamerson Bispo Santos

tamerson.gon@gmail.com

Tiago Almeida Santos

tiagoalmeida789@outlook.com

uiny lene ferreira oliveira

lene_bol@hotmail.com

Valnei Cardoso de Jesus

neycarjes@hotmail.com

Vinicius Sabino Martins

vinicius.sabino222@gmail.com

VINICIUS SANTOS DE SOUZA

viih_ss@hotmail.com

Árvore Sociológica: um recurso didático para o
ensino-aprendizagem nas ciências sociais
Oficinas pedagógicas como forma de dinamizar o
ensino e aprimorar os diálogos com/de/para
jovens das escolas do ensino médio do
Recôncavo da Bahia
Prática extensionista na clínica e cirurgia de
pequenos animais: relato de vivência
Assessoria técnica do Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) em
um município do sul da Bahia: relato de
experiência
Empoderamento de mulheres nas boas práticas
de atenção ao parto: um relato de experiência de
atividade extensionista
Trabalhos do Grupo África nas Artes: game,
resenhas visuais, mapeamento e RPG
Hormônios neuropeptídicos como um exercício
lúdico no Curso de Técnico em Nutrição – Relato
de experiência
Tecnologia da Informação e Comunicação como
Recurso de Inclusão
Territorialidades e racismo ambiental: conflito,
reconhecimento e lutas por justiça em Santo
Amaro-Ba
Programa Inter Connection - abrindo portas para
a Internacionalização
A importância da respiração para a presença do
ator
Assessoria a um município do vale do jiquiriçá no
âmbito do programa nacional de alimentação
escolar (pnae) cecane/ufrb: relato de experiência

Eventos UFRB – Relatório de submissões aprovadas da trilha PPQ (modalidade Pôster)

Nome

Email

Aline da Silva Nascimento

aline_jua16@hotmail.com

caeline castor da silva

kaeline01@hotmail.com

Caique Solon Lima Alves dos Santos caiquemiro@hotmail.com
Caroline Pereira Correia

caroliinecorreiia@gmail.com

Dalila Santos Santiago

dalilasantiago16@gmail.com

deise maria da conceição

deysemarya@hotmail.com

Ednólia Bonfim Oliveira

nolia015@hotmail.com

Esli Paula Oliveira dos Santos

esli_paula@hotmail.com

Fernanda de Azevedo Souza

ferazesouza@gmail.com

FERNANDO PORFIRIO LIMA

flima499@gmail.com

Givanildo Bezerra de Oliveira

givanildo_oliveira@ufrb.edu.br

Igor Andrade de Freitas

igor.andrade1423@gmail.com

Ilari Soraia Brandao Dos Santos
Carmo

ilarisoraia8@gmail.com

Joanna Karine Gomes de Oliveira

joannakarine17@gmail.com

Titulo
Análise bromatologica de capim-elefante
(Pennisetum purpureum Schum.)
Análise sensorial da cocada de cacau
Desenvolvimento de um sistema detector de
material particulado proveniente da exaustão de
motores a diesel
Prolongamento de palato mole – relato de caso
Enraizamento e brotamento lateral de estacas de
cana-do-brejo com medicamentos homeopáticos
de Arnica montana, Calcarea carbonica e Silicea
terra
Cuidar da pessoa com deficiência: uma discussão
sobre gênero e cuidadores profissionais
Manutenção Predial no Pavilhão de Aulas I da
UFRB: Um Estudo de Caso
O Jornal Acadêmico English Language
Connection: A Língua inglesa em Foco como
ferramenta de aprendizagem da língua inglesa
Atividade antimicrobiana do óleo essencial de
Mentha spicata L. sob o fungo Aspergillus
welwítschiae
Construção da autenticidade na escrita e
etnicidade negra: relações em comum?
Aspectos socioeconômicos e culturais da
mandiocultura na perspectiva de produtores rurais
do município de Santo Antônio de Jesus - Bahia
A Medição Setorizada Como Uma Ferramenta De
Economia De Água Em Prédios Da UFRB
Uso de bactérias no controle dos fungos
Chysoporthe sp. e Cytospora sp. agentes causais
do cancro no craveiro
Relação de nicho alimentar entre girinos de
Boana albomarginata e Boana faber (Anura,
Hylidae) em uma poça temporária no município

de Cruz das Almas, Bahia

Juliana de Jesus Souza

juliana.djs.19@gmail.com

Luan de Carvalho da Silva

carvalho.was.luan@gmail.com

Michele da Silva

micheleztc@gmail.com

ROSANGELA MARIA DO CARMO
ARAUJO
Sheyla Campos Santiago

rosangelamdocarmoa@hotmail.com
sheylasantiago15@yahoo.com.br

Tiago Augusto Fonseca Silva

tafs91@gmail.com

Vinicius Souza Neri

vinni_cius_@hotmail.com

Ysamara Dos Santos Conceição

ysamaras@outlook.com

Trajetórias e projetos de vida de jovens negras:
um estudo de caso com estudantes do Colégio
Estadual da Cachoeira
Professoras/es negras/os no ensino superior: um
estudo sobre a produção científica no brasil
Contagem de Staphylococcus spp. e identificação
de cepas Estafilococos Coagulase Positiva (ECP)
em amostras de leite in natura comercializadas no
município de Cruz das Almas, Bahia.
Caracterização do uso e cobertura do solo da
bacia hidrográfica do Rio Correntina – BA
Seguidor Solar
Ecologia espacial e alimentar de Leptodactylus
macrosternum Miranda-Ribeiro, 1926 (Anura:
Leptodactylidae) de áreas de Mata Atlântica do
Recôncavo e litoral norte da Bahia
A perspectiva é afropresentista: a produção de
afetos na reconfiguração do lugar da raça no
cinema
Experiências do projeto de extensão ginástica
alegria na escola em parceria com uma escola da
rede pública: o brilho do festival e das oficinas
pedagógicas
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Nome
Alexsandra Iarlen Cabral Cruz

Email
iarlen007@gmail.com

Alissandro Lucas da Conceição Lima alissandrolucas@gmail.com

Titulo
Triagem fitoquímica do extrato de Baccharis
dracunculifolia
Revista Muito e a identidade cultural baiana

Alide Mitsue Watanabe Cova

alidewatanabe@yahoo.com.br

Ana Catia Santos da Silva

anacatiabio@gmail.com

ANA QUELE DA SILVA PASSOS

anapassos.ciso@gmail.com

André Santos de Oliveira

andreagro835@gmail.com

Andreia da Silva Neiva

andreianeivamab@gmail.com

aurélio José antunes de carvalho

aureliocarva@hotmail.com

Beatriz Pimentel Ferreira

bia.pimentel.2007@hotmail.com

Brunelle Ramos Andrade

brunelle_05@hotmail.com

carine de jesus santana

carine.santana20@hotmail.com

Carine Mascena Peixoto

carine.mas@hotmail.com

Carize da Cruz Mercês

carizemerces01@gmail.com

Carla Miquez Souza

carlamiquez@hotmail.com

Caroline Santana da França

carolinefrancapsicologa@gmail.com

Qualidade de minimelancia cultivada sob
diferentes manejos de irrigação com água salobra
Ocorrência de insetos em cultivo comercial de
orquídea no estado da Bahia, Brasil
Elites e o perfil sociopolítico da representação
baiana na Câmara Federal pós-1988
DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E
PERFIL SOCIOECONÔMICO DE PRODUTORES
DE Agave sisalana
Educação, lutas e resistências: o olhar do MAB
frente às estratégias do capital para a apropriação
da água no território da bacia do rio Corrente
Fungos micorrízicos arbusculares (FMA)
associados ao licurizeiro (Syagrus coronata) em
solos distróficos na Caatinga.
Larvas de helmintos em alevinos de tambaquis,
Colossoma macropomum Cuvier, 1816 em uma
estação de piscicultura no Recôncavo da Bahia
Espectro polínico do conteúdo presente no trato
intestinal de abelhas Apis mellifera L. proveniente
de colônias com indicativo de mortalidade no
munícipio de Ibotirama, Bahia, Brasil
A formação dos egressos no curso de
Bacharelado em Administração da Universidade
do Estado da Bahia, na atuação empreendedoraempresarial
Detecção do vírus deformador de asas em
abelhas na Bahia
Primeiro registro de doença bacteriana em Apis
mellífera no recôncavo baiano.
Teor de compostos fenólicos totais e flavonoides
totais em geoprópolis de Melipona scutellaris
Gênero e produção das diferenças: os desafios
para a desconstrução do padrão heteronormativo

cleilton sousa frota

davi0620@hotmail.com

Cristiano Oliveira do Carmo

cristian_oli10@yahoo.com.br

Delcivan Lima dos Santos

delcivan.lima18@outlook.com

Delzuite Teles Leite

delzuiteteles@hotmail.com

Denise dos Santos Vila Verde

denisevilaverde@hotmail.com

EDILEIDE SANTANA DA CRUZ

edileidesantana1989@gmail.com

edilton mascarenhas gomes

dimas0503k@bol.com.br

Emilene Jesus dos Santos

mln7321@hotmail.com

ERICA TAISE DOS SANTOS

erica_taise@hotmail.com

FABIANE CORREIA DA CUNHA

fabiane_correia@hotmail.com

Fabiane Lopes Pereira de Lima

fabi.bia.ane@gmail.com

Avaliação da atividade antagônica in vitro dos
fungos Acremonium borodinense e Aspergillus
terreus sobre Cladosporium sp.
Atividade antioxidante de Pleurotus ostreatus
produzido em substratos formulados com resíduo
de sisal suplementado com película da amêndoa
do cacau
Desempenho de frangos de corte tipo griller
alimentados com rações contendo níveis
supranutricionais de cobre de origem orgânica e
inorgânica.
Impactos do fungicida difenoconazol sobre
Tetragonisca angustula (Hymenoptera, Apidae)
Latreille, 1811
Adição de fontes de nitrogênio orgânico na
multiplicação in vitro do inhame da costa
(Dioscorea rotundata Poir.)
Condições sanitárias no abastecimento de água
utilizada na produção de alimentos de um
Empreendimento Econômico Solidário
A irmandade da Boa Morte de São Gonçalo dos
Campos, Bahia, sob uma análise dos vestígios
arqueológicos encontrados durante as
intervenções de restauro do seu retábulo.
Preservação e conservação das mídias na
construção da memória institucional.
Feminicídio no Brasil, racismo e mulheres: uma
revisão da literatura
Interface entre poder público municipal e
universidade: o caso das ações de extensão
universitária da UFRB na área ambiental
De Cemitério a Sítio Arqueológico: análise do
processo de abandono e as transformações
ocorridas no Cemitério dos Alemães em
Cachoeira, Bahia

Filipe Costa Lima

limafc.agro@gmail.com

Gabriel Carvalho Santos

gcs.89@hotmail.com

GABRIELA DOS ANOS DE JESUS

gaby-anjosejesus@hotmail.com

Gidelmo Santos de Jesus

gsjmst@yahoo.com.br

Gilvanda Leão dos Anjos

gilvandas218s2@hotmail.com

Gisele Chagas Moreira

giselemoreira_@hotmail.com

Hermes

hermesk25@hotmail.com

Hudson Wesley Silva e Silva

hudson.hw@hotmail.com

Ingrid Giovanna Vieira Santos

ingrid.giovanna@hotmail.com

Israel Henrique Ribeiro Rios

israelhenriquerr@gmail.com

JAILANE DE ASSIS ARAUJO

jailanearaujjo@hotmail.com

Jamile Silva Oliveira

jamioliver@hotmail.com

JANILDES DE JESUS DA SILVA

janildesdejesus@hotmail.com

Produção de Pleurotus ostreatus em resíduos
agroindustriais de sisal, cacau, banana, licuri,
cana-de-açúcar, maravalha e dendê
Biografia cultural como ferramenta de proposição
para a patrimonialização do Engenho Vitória
Raça e gênero no ambiente acadêmico: “agora o
lixo vai falar, e numa boa”
Saberes Da Terra: Prática de EJA e a Construção
Da Educação Do Campo
Toxidez por alumínio na síntese de clorofila de
plantas de carolina
Índice de clorofila de carolina cultivada sob
diferentes fontes de adubação orgânica
GREEN PATENTS: UM OLHAR
EPISTEMOLÓGICO DA REALIDADE
BRASILEIRA
De monografia a vídeoclipe de rap: uma
experiência de novos produtos científicos
Análise coproparasitológica em Conepatus
semistriatus mantidos em cativeiro no Centro de
Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga,
Petrolina – PE
Avaliação preliminar da qualidade da água
subterrânea da região de Feira de Santana e
municípios limítrofes
CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA:
NA PERSPECTIVA DOS DOCENTES
MULHER NEGRA, PRECARIZAÇÃO E
MERCADO DE TRABALHO: reivindicando uma
análise interseccional
Ambientes de luz e substratos orgânicos na
síntese de clorofila de plantas de Salvia oficinallis
L.

Jéssica Ferreira Mafra

jelmafra@hotmail.com

Jessica Sabrina de Castro Couto

jcastrocouto@gmail.com

JESSICA SILVA SANTOS

jsksantos1991@gmail.com

Jilcleide Nascimento dos Santos

jilcleide@gmail.com

Joseane Pereira de Souza

josi.anesouza@hotmail.com

Joyse Brito Vieira

joyse.brito@gmail.com

Juliana Lira Gama Pires Alves

juliralves@hotmail.com

Juliana Tosta de Oliveira

jutosta@hotmail.com

Juraci Jesus de Santana Junior

juraci.sjr@gmail.com

Laís Monique Gomes do Ó

laisnique@hotmail.com

larissa cruz da silva santos

laricruz_12@hotmail.com

Leonardo de Oliveira Barbosa

leonardo.ufpb@hotmail.com

LETÍCIA BRANDÃO DE JESUS

leticiabrandaodejesus@gmail.com

Letícia Mello Lopes Catete

leticia.catete@gmail.com

Análise sensorial de salame de tilápia adicionado
de própolis vermelha
Análise da viabilidade do Método Prático
Australiano em diferentes cenários de chuvas em
Cruz das Almas-BA
Microrganismos patogênicos associados a
doença do mandacaru (Cereus jamacaru) no
semiárido da Bahia
Importância da criação de suínos para pequenos
produtores do Recôncavo da Bahia
No caminho para a salvação encontrara a
solicitação: confessores solicitantes nos cadernos
do Promotor, século XVII
Efeitos tóxicos de inseticida microbiológico a base
de Metarhizium anisoplae sobre Melipona
scutellaris, Latreille, 1811
Avaliação microbiológica de mel informal
comercializado na feira livre de Cruz das Almas BA
Gênero e deficiência: uma análise interseccional
de desigualdades
Uso e cobertura dos solos de Irecê, Bahia, Brasil,
entre 1985 a 2018
Crescimento de minimelancia sob estresse salino
em diferentes manejos de irrigação
A escrita a oralidade e a evolução do homem
Aplicação de Trichoderma spp. no Controle da
Podridão Vermelha do Sisal (Agave sisalana
Perrine)
FESTAS POPULARES, TRADIÇÃO E CULTURA
“ARRAIÁ DA RUA HERALDO GUERRA”,
GOVERNADOR MANGABEIRA-BA.
No miudinho, na quebradeira: as dinâmicas do
samba de roda cachoeirano

livia de jesus pereira

liviapereira94@hotmail.com

Luana Sena Ferreira

luana-sena@ufrb.edu.br

lucas de souza alves

lucasagro15@gmail.com

Luzinete Santos Souza

luzi.netesouza@hotmail.com

Mailson Santos Pereira

pereiramailson@msn.com

Marília Martinelli Guimarães Barros

marilia_mgb@hotmail.com

Marluce Neri Gonzaga

marluce_neri@hotmail.com

Matheus de Oliveira Barros

mbprofissional@hotmail.com

Milena da Cruz Costa

mylla.costta@hotmail.com

Milleidy Cezar Peixoto

milleidycezar17@hotmail.com

NADJA RIBEIRO SANTOS BRITO

nadja.rs@hotmail.com

NAIANE COSTA DE JESUS
SANTOS LIMA

naianeufrb@gmail.com

Nayara Alves Reis

nayaraalves_bio@hotmail.com

Neila Tiara Santos Soledade

neila.soledade@gmail.com

Levantamento florístico de um fragmento florestal
urbano em Cruz das Almas, Bahia
Políticas públicas locais para adaptação às
mudanças climáticas: desafios e oportunidades
ao Recôncavo Baiano
Adsorção de chumbo por um Vertissolo
Diagnósticos de enfermagem em soropositivos
para HTLV I /II no município de Santo Antônio de
jesus-Ba
Análise crítica das normativas de implementação
do Programa Criança Feliz
Aerobiologia de Aspergillus welwitschiae: Fatores
estressores e relações com a podridão vermelha
do sisal (Agave sisalana, Perrine)
Migração pendular e os trabalhadores braçais no
setor da construção civil na Bahia: trânsitos,
marcadores sociais e redes de afetos
Pessoas em situação de rua em Feira de Santana
– Bahia: reflexões sobre trajetórias de rua.
Resistência antimicrobiana de Bacillus cereus
isolados de canela
Comunidades remanescente de quilombo:
condições socioeconômicas e de saúde
associadas à qualidade de vida
A política de treinamento introdutório dos
servidores técnico-administrativos da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB)
A Arqueologia Acadêmica da Universidade do
Estado da Bahia e o Seu Retrocesso Após os
Cortes Orçamentários
Suscetibilidade antimicrobiana de bactérias
lácticas isoladas de abelhas sociais e produtos da
colmeia
Os impactos do Novo Regime Fiscal na Política

Nilvia Lemos Barreto

lemosdesign@hotmail.com

OLGA CEDRO DE MENEZES

olgacedro@hotmail.com

OLGA CEDRO DE MENEZES

olgacedro@hotmail.com

Patricia Dias de Oliveira

patricia15_dias@hotmail.com

PEDRO NASCIMENTO MELO

pedromelo@ufrb.edu.br

priscila tavares

pristavares25@hotmail.com

Railda Santos de Jesus

raysantos097@gmail.com

Raudiney dos Anjos da Conceição
Silva

raudineyacs@hotmail.com

Renata de Lima

renatynhalyma@hotmail.com

Richardson Silveira Almeida

richardson.silveira.almeida@gmail.com

Rosalina Esperança Da Silva Carlos rosalina.carlos258@gmail.com
ROSIMERE DA PAIXÃO SANTOS

rosysantos13@hotmail.com

Samira Maria Peixoto Cavalcante da
samypeixoto@yahoo.com.br
Silva
SILVANA SOUSA LOURO

sousa.louro.sil@gmail.com

SUELAINE DOS SANTOS
RODRIGUES

suelainevida@hotmail.com

de Assistência Social
Programa Criança Feliz: uma análise das
potencialidades e limitações enquanto Política
Pública Intersetorial
Perfil dos admiradores de cavalos na região leste
da Bahia
Perfil dos admiradores de cavalos na região leste
da Bahia
Analise sensorial de cervejas artesanais de alta
fermentação com adição de mel de Apis mellifera
L.
APRENDER PARA SER SUJEITO DO SEU AGIR
E DA SUA HISTÓRIA: O SENTIDO DA
APRENDIZAGEM EM PAULO FREIRE
Otimização do protocolo de organogênese de
sisal (Agave sisalana Perr.)
Plantas de pepino cultivadas com diferentes
concentrações de alumínio
Páginas viradas: estudantes do campo no ensino
superior
Comportamento de Aspergillus welwitschiae
Submetido ao Hidrolato de Ocimum basilicum L.
GOVERNANÇA PÚBLICA E GESTÃO DO
CONHECIMENTO: CAMINHOS PARA UMA
GESTÃO PÚBLICA COMPARTILHADA
Levantamento etnobotânico da cultura do inhame
na região do Recôncavo da Bahia
O Discurso Midiático do Emagrecimento na Busca
do Corpo Perfeito
Avaliação da maturação dos méis de Apis
mellifera do Baixo Sul da Bahia
GESTÃO DA POLÍTICA DE EGRESSOS NA
PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRB
Juventude camponesa do Alto Sertão Sergipano e
seu protagonismo na luta pelo Campus- UFS-

Sertão.
Suelen Oliveira França

suelem__franca01@hotmail.com

Taiane Moreira de Jesus

taianemoreira07@hotmail.com

Tamires Pereira Passos da Cunha
dos Santos

t-amiss@hotmail.com

Tatiele Gomes dos Santos

tatielegomesdossantos@gmail.com

Thaís Arrais Mota

thai_motta@hotmail.com

Thais Queiroz Oliveira

thaibio143@gmail.com

Thaisy de Queiroz Souza Santos

thaisyqueiroz@hotmail.com

Tiago Sampaio de Santana

tiagosampaioeng@gmail.com

VALDIR SILVA DA CONCEIÇÃO

valdirconceicao@gmail.com

Vitor Batista dos Santos

vitorbatistafsa@outlook.com

Weliton Carlos de Andrade

welitonca@hotmail.com

Propriedades bioativas dos méis de Apis mellifera
L. 1758 da região Oeste do Paraná
As práticas de eternização do ser através da arte
funerária
A gestão da água e as tecnologias sociais para a
convivência das comunidades e a promoção do
desenvolvimento sustentável no semiárido do
nordeste
Assistência estudantil em contexto de
internacionalização: a permanência de estudantes
africanos na UNILAB – campus dos Malês
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO
CARANGUEJO-UÇÁ (Ucides cordatus)
CAPTURADO EM ACUPE, BAHIA
Os conflitos na bacia hidrográfica do rio
paraguaçu e o papel do comitê de bacia na
gestão das águas
Somos duas Mães! Somos dois Pais! As
especificidades de famílias homoafetivas no
processo de pré e pós adoção conjunta de duas
regiões do Brasil
REVESTIMENTO COMESTÍVEL DE
QUITOSANA PARA A CONSERVAÇÃO DE
Mytella guyanensis ARMAZENADO SOB
REFRIGERAÇÃO
Índice de bem-estar urbano da Região
Metropolitana de Salvador
“Grafiteiros de ontem”: o registro rupestre no
município de Paulo Afonso, Bahia
Análise polínica dos méis de Apis mellifera L.,
1758 (Hymenoptera: Apidae) da Caatinga do
município de Picos, Piauí, Brasil

Yasmin Késsia Araújo Lopes

yasminkessia1@hotmail.com

Atividade nematicida de frações de sisal sob
condições in vitro no controle de Helicotylenchus
multicinctus.
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Nome

Email

Açucena Bispo de Almeida Silva

acucenabispo123@outlook.com

Açucena Silva dos Santos Barbosa

acucenassbarbosa@gmail.com

Ademir

adefisica@hotmail.com

Ademir Trindade Almeida

ademirtrindadeufrb@hotmail.com

Adenilton Morais Arcanjo
Adeval Almeida da S. Junior

dedeiarcanjo@gmail.com
adeval.ufrb@yahoo.com.br

Adilson Freitas dos Santos

adilsonfreitas31@hotmail.com

Adriana Sacramento Beijamim

adrianabeijamim@hotmail.com

Adriele Aurélio da Silva

drisilva842@gmail.com

Adrielle Brito

adriellebritto@hotmail.com

Aiala Pimentel Mota

aialapimentel@gmail.com

Ailton Muniz Fraga Junior

ailton_muniz0@hotmail.com

Aimêe Cerqueira da Silva

cerqaimee@gmail.com

Titulo
Uso de água de ar-condicionado como água
deionizada
Petróleo: uso, economia e natureza
Obtenção da Entropia de Shannon para o Átomo
de Hidrogênio Confinado Usando o Método do
Elemento Finito
Análise de trilha em caracteres agromorfológicos
de genótipos de amendoinzeiro do grupo botânico
Valência
Pipo Term
Curso horta vertical em casa.
Construção de um permeâmetro e determinação
da permeabilidade de dois solos no município de
Cruz das Almas
Projeto SustentaXEPA – Educação ambiental na
feira livre de Cruz das Almas, BA
Rendimento de grãos do amendoinzeiro
submetido à doses de fósforo e potássio
Sensibilização da comunidade universitária
acerca de primeiros socorros e suporte básico de
vida: um relato de experiência.
Avaliação da toxicidade da manipueira á partir do
teste de fuga com minhocas da espécie Eisenia
andrei
Agrotóxicos, Conscientizar é preciso.
Aspectos funcionais do chá verde e sua relação
com o metabolismo celular e emagrecimento:
uma revisão

Alan Freitas dos Santos

alanfreitas02@hotmail.com

Alana Batista Cruz

alanabatista95@hotmail.com

Alana Batista Cruz

alanabatista95@hotmail.com

Alana dos Santos de Souza

alanasanttos94@gmail.com

Alana Rosa Costa

alanarosa940@gmail.com

Aldaci Cavalcante dos Anjos

dacicavalcante@gmail.com

Aldevane de Almeida Araújo

aldevanealmeida.araujo@gmail.com

Aléxia Palloma Araujo de Oliveira

palloma_o@live.com

ALEXSANDER SANTOS LEÃO

alexleao@live.com

Alfredo Plinio de Araújo Neto

plinioalfredo01@gmail.com

Aliane da Fe Silva

alianedafe@hotmail.com

Alice Nascimento de Carvalho

carvalhoalice99@outlook.com

Alice Freitas da Silva

af.alicefreitas@gmail.com

alife koite watanabe cova

alifekoite@gmail.com

Sistema wireless para monitoramento de
consumo de combustível on-line em uma bancada
dinamométrica de ensaio de motores Diesel
Assimilação diária líquida de CO2 em plântulas de
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. (Fabaceae)
sob condições contrastantes de luminosidade
Assimilação diária líquida de CO2 em plântulas de
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. (Fabaceae)
sob condições contrastantes de luminosidade
Sexualidade, intimidade e comportamento sexual
da pessoa idosa na demência
Desenvolvimento das "Crianças Invisíveis": o
menino Tanza
A importância da Tesouraria em uma organização
Consultoria e sustentabilidade:
empreendedorismo para redução de custo e
visibilidade do negócio
Levantamento Hidrogeológico do Município de
Cruz das Almas - Bahia
ANÁLISE DA SETORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
VALENÇA: A GEOLOGIA COMO FATOR
RELEVANTE NA OCORRÊNCIA DE
DESASTRES
Avaliação dos algoritmos de estimação de fasores
em sistemas de energia elétrica
Cultura: uma análise sociológica a partir das
concepções de diferentes sujeitos
Análise da Política Nacional de Participação
Social a partir das instituições públicas.
SÍNDROME DE DILATAÇÃO VÓLVULO
GÁSTRICA EM PACIENTE COM
ENDOCARDIOSE – RELATO DE CASO
Desenvolvimento do crambe (Crambe abyssinica
Hochst) cultivado com água residuária em
sistema hidropônico NFT

alife koite watanabe cova

alifekoite@gmail.com

Aline de Andrade Santana

aliinneandrade@hotmail.com

Aline Karen Menezes Araújo da
Silva

alinekaren97@hotmail.com

aline passos santos

alinepassosadv@gmail.com

Alinoel Santana Marques

alinoel.marques@gmail.com

Amanda Caldas de Almeida

amanda.pdgold@gmail.com

amanda cristina de sousa mata

amanda__mata@hotmail.com

Amanda de Carvalho Santos
Menezes

amcarvalhosm@gmail.com

Amanda Gabrielly Santana Silva

manda.gaby@hotmail.com

Amanda Paz Diz Costa de Souza

amandapazdiz98@gmail.com

Amanda Santos Oliveira

amandaagroe@gmail.com

Amanda Torres Sampaio

amandasampaio236@gmail.com

Ana Carla de Sá Oliveira

anacarladesa1@gmail.com

Ana Carolina Silva Pinto

anacarolsilva11@hotmail.com

Desenvolvimento do crambe (Crambe abyssinica
Hochst) cultivado com água residuária em
sistema hidropônico NFT
Proporção de atendimentos em uma unidade de
pronto atendimento do recôncavo baiano: uma
análise da região
Alimentação Escolar: Inter-Relações entre
Agricultura Familiar e Sustentabilidade
Licitações e Contratos Administrativos: uma
revisão de literatura sobre o Regime Diferenciado
de Contratação (RDC) e Lei das Estatais.
Elaboração de bebida mista de poupa de manga
com água de coco
Reparação de fraturas em casco de um cágadode-barbicha Phrynops geoffroanus
(SCHWEIGGER, 1812): relato de caso
Atividade da enzima catalase do caranguejo-uçá
(Ucides cordatus) coletados no manguezal de
Santo Amaro (BA): existe diferença entre machos
e fêmeas?
Rio Capivari: Análise do Perfil do Oxigênio
Dissolvido como forma de determinação do
fenômeno de autodepuração
Extração de DNA de solo cultivado de
abacaxizeiro para identificação de
microrganismos via marcadores 16S e ITS1 e 4.
Anestesia em um cão cardiopata com parada
sinusal
Interferência da Adubação Química no
Crescimento Inicial de Mudas de Sabia
Recursos hídricos subterrâneos no município de
Cruz das Almas-BA
Diagnóstico Histopatológico de Raiva em Bovino
– Relato De Caso
Uso Racional de Energia no âmbito da UFRB e
Entorno.
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Aquecimento Global e suas vertentes.
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE OVOS DE
GALINHAS CRIADAS EM SISTEMAS À PISO.
Produção de forragem de cultivares de Brachiaria
no período chuvoso
A Interprofissionalidade nos Serviços de Saúde
Mental em um Município do Recôncavo da Bahia
Protótipo de uma casa sustentável
Potencialidade produtiva do curtimento da pele da
tilápia como alternativa para minimização de
resíduos gerados pela piscicultura
Grupo farol: um outro olhar sobre a pessoa surda
Uma análise institucional do trabalho profissional
do Serviço Social no Hospital Regional de Santo
Antônio de Jesus/Ba
O uso sustentável de plantas medicinais no
tratamento de feridas: um olhar sob a literatura
QUANTIFICAÇÃO DE METAIS NO MEL DE
ABELHA AFRICANIZADA (HYMENOPTERA:
APIDAE)
Resgate vegetativo pela técnica do anelamento
de Eucalyptus spp.
Perfil fermentativo e perdas da silagem de sorgo
com polpa de manga
Livro didático: uma análise comparativa da
adequação com os PCNs e LDBEN
AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE
DO MEL DE Apis mellifera L. PROVENIENTE DE
SANTO AMARO, BAHIA
Padrão macroecológico centro-periférico de
abundância: uma abordagem cienciométrica
Concepções dos alunos de ensino fundamental
acerca das serpentes
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Ocorrência de animais de grande porte no
Campus da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia, em Cruz das Almas - BA
Narrativas (auto)biográficas de mulheres
quilombolas
Prevalência de nascidos vivos com fissura
labiopalatina no estado da Bahia, 1994 a 2015
Potencial da espécie Moringa oleifera no auxilio
ao emagrecimento
Olhar afetivo ao recôncavo baiano: Uma análise
sociológica do filme Café com Canela (2017)
Cucurbitaceae no Recôncavo da Bahia, Brasil
Produção de forragem de cultivares de Brachiaria
durante a primavera.
Rio capivari: análise de qualidade da água e
indicadores hidrobiológicos
Incentivo à alimentação saudável durante a
educação infantil mediante o uso excessivo de
agrotóxicos nos alimentos: uma Revisão de
Literatura
O processo de inclusão da pessoa com
deficiência:desafios e dificuldades da rede familiar
Otimização de primers ISSR na amplificação de
DNA de Simarouba amara Aubl (Simaroubaceae)
Produção de energia sustentável: injustiça sócio ambiental
Petróleo: constituição, tratamentos e abrangência.
OS DESAFIOS QUE O PROFESSOR
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Elaboração de iogurte de leite de cabra
saborizado com polpa de cajá(spondias mombin
L.)
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Elaboração de iogurte de leite de cabra
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ANDADOR ERGONÔMICO CONVENCIONAL
SUSTENTÁVEL PARA IDOSOS
Avaliação do comportamento das formigas
cortadeiras através da aplicação da homeopatia
para agricultura
OS IMPACTOS DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
NAS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS E SEU
CONTEXTO HISTÓRICO.
A educação como ponto de partida: raça e gênero
em pauta no cotidiano escolar
Regeneração in vitro de porta-enxertos de citros
em diferentes ambientes de cultivo
Relação entre os componentes de rendimento e
características morfológicas de genótipos de
amendoimzeiro por meio de análise de regressão
multilinear
Bloqueio atrioventricular de 2º grau avançado
evidenciado em cirurgia eletiva em cadela: a
importância da monitoração eletrocardiográfica relato de caso
Uma análise sobre violências em universidades
brasileiras
Variabilidade Genética e Fluxo Gênico em
Populações Simuladas
Uso de otimização não linear inteira para
encontrar números que coincidem com a soma do
fatorial de cada um de seus algarismos.
Cultivo de pluma-de-névoa em duas proporções
de substrato tratados com complexo homeopático
Plantas medicinais e agentes comunitárias de
saúde no cuidado em saúde: um relato de
experiência

Florística de Euphorbiaceae em um Fragmento
Florestal Urbano de Cruz das Almas, Bahia, Brasil
Geoprópolis de Melipona scutellaris: atividade
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antimicrobiana dos extratos secos contra a
Enterococcus faecalis
Educação das relações étnico-raciais e racismo
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em Saúde como ferramente reorientadora da
prática de cuidado
Acesso à Universidade: as Rodas de Saberes e
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Formação nas escolas públicas do Recôncavo da
Bahia
Os desafios da permanência de estudantes da
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achados
Experimento com medicamentos homeopáticos,
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acerca dos impactos causados pela exploração
dos recursos naturais.
CRESCIMENTO INICIAL DE MANJERICÃO
(Ocimum basilicum L.) CULTIVADOS EM
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SUBSTRATOS TRATADOS COM COMPLEXO
HOMEOPÁTICO
Protótipo de sensor indutivo de deslocamento
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NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL:
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO
RECÔNCAVO DA BAHIA, DO VALE DO
JIQUIRIÇÁ E DO PORTAL DO SERTÃO - BA
Um estudo sobre o tipo de evasão no Centro de
Ciências Exatas e Tecnológicas/UFRB: Uma
aplicação na análise de sobrevivência
MULHERES NEGRAS CRESPAS E
CACHEADAS EM SALVADOR:
“ESCREVIVÊNCIAS” NO ESPAÇO DO
FACEBOOK E EMPODERAMENTO
III CandelAIDS em Amargosa – Preservando
Vidas: Uma luta por amor à todxs
Roteirização de um protótipo para obtenção da
curva característica corrente vs tensão (IxV)
fazendo uso de Arduino
Utilização da giberelina líquida via pré-embebição
de sementes e pulverização foliar, no crescimento
inicial de mudas de pinhão manso
Desproteção socioambiental da nascente do rio
Jaguaripe: políticas públicas de educação
ambiental como estratégia para a preservação do
recurso hídrico
Hérnia inguino-escrotal em cão: relato de caso
Contribuição Para o Estudo da Ictiofauna da Praia
de Ponta de Areia, Município de Itaparica, Bahia
Consumo de Suplementos Alimentares por
Praticantes de Exercícios Físicos
Aplicação dos Medicamentos Homeopáticos
Carbo vegetabilis e Phosphorus Aplicados na
Alface Mônica (Lactuca sativa L.) em Diferentes
Dinamizações
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Primeiro Jogos Escolares Infantil (JEA KIDS) da
cidade de Amargosa-Bahia: possibilidade de
elevação do padrão cultural das crianças.
Levantamento dos gêneros de Bromelioideae
(Bromeliaceae) depositados no Herbário HURB
provenientes do Banco de Germoplasma da
Embrapa Mandioca e Fruticultura
Contribuições de enfermeiras para
empoderamento e autocuidado de mulheres com
diabetes gestacional
Conhecendo Nosso Campo de Atuação
As tecnologias digitais como suporte pedagógico
no ensino superior: um olhar sobre a prática
docente
Enriquecimento do biobanco de DNA vinculado ao
HURB
Mudanças dos direitos sociais para a construção
civil após a promulgação da Lei 13.467/2017: uma
avaliação do cenário das empresas de Santo
Antônio de Jesus
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A
FEIRA LIVRE DE CRUZ DAS ALMAS:
PRINCIPAIS QUESTÕES IDENTIFICADAS
Um estudo sociocrítico: A Modelagem Matemática
abordando Gravidez na adolescência
Caracterização Dos Assovios Do Golfinho
Rotador (Stenella longirostris Gray, 1828) Em
Ambiente Sob Exploração Antropogênica.
Acompanhamento à pacientes portadores de
agravos ou sequelas relacionadas ao trabalho,
em Santo Antônio de Jesus – Bahia
BIOMASSA EM PLANTAS DE Brassica juncea L.
CULTIVADAS COM SUBSTRATOS
COMPOSTOS POR RESÍDUO DE CUPINZEIRO
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Crescimento inicial de Beta vulgaris L tratadas
com soluções homeopáticas
Desenvolvimento e Análise Sensorial de Beiju de
Licuri
Avaliação de metais em solos de manguezais no
Município de Santo Amaro, Bahia
Efeito da luz nas trocas gasosas e no conteúdo
de pigmentos cloroplastídicos em plantas jovens
de Myroxylon peruiferum L.f. (Fabaceae)
A (des) continuidade dos estudos de jovens de
uma escola pública do Recôncavo da Bahia
Estrutura espacial e variabilidade genética de
populações florestais naturais, baseado em dados
simulados.
Montagem de Prensa e Produção de Briquete de
Fibra de Casca de Coco Verde e Pó de Serra
Interferência da adubação orgânica na biomassa
de nódulos em plantas do Arachis hypogaea L.
Branco sai, preto fica uma experiência
afrofuturista do cinema negro brasileiro.
Enquadrando Arthropoda - Recurso didático para
o ensino de Zoologia dos Invertebrados
Lactuca. Sativa L. Tratados com proporções
diferentes substratos com homeopatia
Levantamento de dados para calibração de
modelos de simulação de cultivos de variedades
de mandioca cultivadas no Recôncavo baiano
Ação da giberelina líquida na germinação de
sementes e vigor de plântulas de pinhão manso
CAFECOOP: contribuindo com a formação do
estudante
Radar indutivo construído com microcontrolador
arduino
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Indicadores antropométricos para risco de
síndrome metabólica em estudantes de educação
física
Aplicabilidade da teoria ambientalista no contexto
de uma clínica de Cuidados Paliativos: relato de
experiência
Produtividade e rendimento de grãos do
amendoim ¨Vagem Lisa¨, em dois sistemas de
plantio semimecanizados.
Louva-a-deus (Insecta: Mantodea) ocorrentes no
Recôncavo da Bahia
Tabuleiro Botânico
Polidactilia em cão: relato de caso
Grupo com mães de crianças e adolescentes com
necessidades educativas especiais: um relato de
experiência
Dança, representações sociais e formas de
resistência: um relato de jovens negros na Praça
CEUs/Urbis I
A percepção do estudante na condição de
deficiência visual sobre a inclusão nas bibliotecas
da UFRB.
Marketing e Agricultura Familiar: o caso do Grupo
de Consumo do Recôncavo
A produção de conhecimento sobre a gestão da
diversidade no Brasil
Mapeamento dos remanescentes florestais da
Bacia do Capivari, Bahia
Custos de produção de ovos de poedeiras criadas
em sistema de gaiolas convencionais
Liga acadêmica de ortopedia e traumatologia:
uma experiência bem sucedida em ensino,
pesquisa e extensão
Viabilidade das hortas comunitárias como unidade
de desenvolvimento regional: uma revisão de

literatura
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A gestão escolar nucleada em escolas rurais de
Amargosa–Ba
Infusão contínua de éter gliceril guaiacol
associado a xilazina e cetamina (Triple dripp), em
equino submetido a orquiectomia a campo: Relato
de caso
QUANDO O PONTEIRO MAIOR ESTIVER NO
NOVE, E O MENOR NO DOZE, IREMOS TODOS
À PRAIA: COMO O CINEMA LATINO
AMERICANO SENSIBILIZA O INVISÍVEL.
Perspectiva da Educação Ambiental quanto a
origem da matéria prima e descarte dos resíduos
decorrente do fabrico das espadas de fogo no
município de Cruz das Almas, Bahia
Ciências Agrárias como campo hegemônico da
divulgação científica no Recôncavo da Bahia:
uma relação histórica
Estudo sobre a comunicação das Instituições de
Ensino Superior Públicas por meio das redes
sociais: o caso da UFRB no Instagram.
Percepção sobre a qualidade da carne suína e
perfil de consumo de professores e estudantes do
Centro de Ciências da Saúde da UFRB
Produção de energia renovável através de
resíduos alimentares.
SISTEMA SCADA PARA AUTOMATIZAÇÃO
LABORATORIAL: AVALIAÇÃO DO SCADABR E
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Cultura da Inovação na Universidade
Lasers Semicondutores Sintonizáveis

Francine Teixeira de Sena

cine_sena@live.com

Francisco jose

junior.fiuza@hotmail.com

Francisco Pereira da Silva Neto

chicaopalmeras13@hotmail.com

Francisco Silva de Souza

frousa@gmail.com

GABRIEL CONCEIÇÃO MARQUES

gabriel.marques05@hotmail.com

Gabriel de Oliveira Caribé

gabrielcaribe17@gmail.com

Gabriel Dias Paes

gabriel.d.p@hotmail.com

Gabriel Pedreira da Paixão

gabriel_pedreira@hotmail.com

Gabriella Silva Leite de Santana

gabyleite19@hotmail.com

Gabriella Zuza Cruz

gabriella_zuza@hotmail.com

Geisiane Souza Nascimento

geisiane.geisyrbd@gmail.com

Geisimara Santos de Jesus

geisesantos2009@gmail.com

O Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço
de Atendimento Especializado (CTA/SAE) como
cenário de práticas do PETSaúde/Interprofissionalidade: um relato de
experiência
Índice de qualidade de Dickson em plantas de
quiabo (Abelmoschus esculentus L. Moench) sob
interferência da adubação fosfatada
Descarte e reciclagem do vidro no município de
Cruz das Almas - BA
Objeto de aprendizagem digital e gamificação: o
uso de tecnologias digitais da informação e da
comunicação no ensino de ciências biológicas por
meio da plataforma Khan Academy
Fermentação em estado sólido em co-cultivo de
fungos filamentosos da restinga de Guaibim-BA
para degradação de farinha de penas
Análise dos riscos de acidente de trabalho em
uma fabrica de móveis em Cruz das Almas
Estudo do conjunto de soluções possíveis do
problema de otimização max{cX:XAX=B} usando
sistemas de polinômios quadráticos
Influencia de eventos de enchente na dispersão
de metais pesados no município de Santo Amaro
- BA
Utilização da massagem terapêutica associada a
extratos de plantas aromáticas: uma revisão de
literatura
Estimativa de crescimento do sisal (Agave
sisalana Perrine) através do processamento de
imagens obtidas por drone
Implantação de horta medicinal e interação social:
uma experiência na Escola Associação
Pestalozzi.
Avaliação da qualidade de méis de abelhas
sociais do semiárido da Bahia
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graazi-silva@hotmail.com

Gustavo Eugenio Ramos Barreto
Oliveira

eugeniorramos@outlook.com

Heitor Silva Lemes

heitorslemes@gmail.com

Planos nutricionais sobre índices produtivos e
econômicos de frangos de corte
Gerenciamento de Estoques: Estudo em
mercados varejistas de pequeno e médio porte de
Santo Antônio de Jesus – BA
Caracterização do efluente de frigorífico de peixe
para estimativa de produção de biogás
PROSPECÇÃO DE TANQUES FOSSILIFEROS
UTILIZANDO MAPEAMENTO COM DRONE NO
MUNICIPIO DE GUANAMBI/BA
Serapilheira – Fisionomia vegetal e sua produção
de biomassa
Educação Superior e Mercado de Trabalho:
Estudo da colocação dos egressos do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Pública da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Arte-Educação e Interdisciplinaridade: Uma
Análise Sobre o Ensino na Escola Pública
Mandioca e seus derivados: aspectos alimentares
e afetividades envolvidas no processo produtivo
Avaliação de biomarcadores bioquímicos de
camarões expostos a nanopartícula de dióxido de
titânio.
Educação em Saúde e prevalência de
enteroparasitos em comunidades quilombolas
Microcontrolador de baixo custo para coleta de
temperatura e umidade relativa do ar.
Influência do vidro moído na argamassa de
revestimento
Museu Dinâmico Interdisciplinar do Recôncavo da
Bahia: equipamento extensionista que reduz a
distância entre a Universidade e Comunidade
Análise das alterações ambientais provenientes
do rompimento da barragem no Córrego do Feijão
no município de Brumadinho - MG

Higor Samuel Gomes Feitosa

higorssamuel@gmail.com

HUGO SANTOS NERI BRAGA
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Humberto Moreira dos Reis Filho

humberto.reis19@gmail.com

iago fiais vitorio da silva
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IASMIN NEGRÃO SANTOS PITA

iasminpita@hotmail.com

Icaro Barreto Souza

icaro@ufrb.edu.br

Icaro Ferreira da Silva

contatoicarofs@gmail.com

Idacelia Santos da Paz

ilformil.tec10@gmail.com

Indiana Gomes da Silva

indyana.3@hotmail.com

INGLEDI AQUINO MOURA
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INGRID LOPES FLORES

i.lopesflores@gmail.com

Iraildes da Silva Santana Peixoto

iraildes0204@gmail.com

Iraneide Paim Silva

neideppaim@otail.com

Isabela Vila Verde Santana de
Almeida

isabelavvsa.ufrb@gmail.com

israel paiva linhares
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israel paiva linhares
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O Arquivo Municipal de Cachoeria-BA
Efeito Do Fogo Nas Espécies De Tibouchina
tomentulosa spp. (Wurdack 1995) Em
Afloramento Rochoso Na Serra Da Jibóia.
Bon appétit: releitura de rótulos como forma de
alerta a saúde pública.
Sequência de Funções na caraterização da
família de superfícies $S_n(x,y)=x^n+y^n$
Casa do candeal: tipologia e análise das técnicas
construtivas
Mapeamento de solos em Santo Amaro/BA, com
aplicação de álgebra de mapas para
delineamento da distribuição espacial.
Saúde da Família num contexto interdisciplinar e
transprofissional: um relato de caso
Projeto: Água qualidade de vida em Conferência
Infanto-juvenil sobre Meio Ambiente
Abordagem clínica de hot spot (dermatite úmida)
canino – relato de caso.
Uso da análise da confiabilidade como ferramenta
na área industrial
Benefícios da Instalação de um poste de
iluminação autônomo para UFRB e população da
cidade de Cruz das Almas
Crescimento e seleção de leveduras em resíduo
líquido contendo corantes industriais
: Avaliação da eficiência do extrato da semente de
Moringa oleífera como atividade larvicida natural
no controle populacional do Aedes aegypti.
Aspectos biopsicossociais do trabalho de agentes
comunitárias de saúde: um relato de experiência
Vivencia e Pratica em Agroecologia em um
Sistema Convencional
Vivencia e Pratica em Agroecologia em um
Sistema Convencional

Italo da Silva de Santana
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Ítalo Nunes dos Santos

italonunes2009@gmail.com

Itamar Carlos da Silva Amorm
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Ivo Biazus Neto

netobiazus@gmail.com

Jaciane Gonzaga Lima

jacy.nyt@hotmail.com

Jaciara dos Santos Santana

jacciarah@hotmail.com

Jade Silva Oliveira

21jadeso@gmail.com

Jaiane De Jesus guedes

jaianej.g16@outlook.com

Jailson Borges Aranha Leone

jaiilsonleone@gmail.com

Jaimara Santos Silva

jaimara.santos15@gmail.com

JAIME ALMEIDA MAIA

jaymealmeidamaia@gmail.com

Jaine Loana Araújo Pinho

xai.pinho@hotmail.com

Jair Pereira de Menezes

jairmenezes2@gmail.com

Janaiany Silva de Miranda

janaiany93@gmail.com

Janaína Santos de Souza

janasantos981@hotmail.com

Galpão alternativo para criação de aves no
recôncavo
Descrição morfológica do apêndice masculino de
Macrobrachium jelskii (Miers, 1877)
Caracterização química e teores de metais em
Latossolo e Vertissolo de Santo Amaro-Ba
Efeito do fotoperíodo e do alimento vivo na
performance de larvas de tambaqui (Colossoma
macropomum. Cuvier, 1818)
Situação atual das organizações coletivas
agrícolas na microrregião de Cruz das Almas - BA
Degradação fúngica da farinha de penas oriunda
da indústria avícola por fermentação sólida
Pesquisa de Salmonella spp. em frangos na frase
de cria
Papiloma Vírus Humano (HPV) Características
Gerais da Doença e sua Incidência no Brasil:
Uma Revisão
Os desafios das politicas públicas na Bahia: o
olhar de estudantes durante o trabalho de campo
em um projeto de extensão
Psicologia e inclusão social: oficina de rádio com
adultos cegos.
Bingo eletrônico: uma proposta lúdica para o
ensino de Química na Educação Básica
Avaliação Da Resposta À Correção Com
Calagem E Adubação Com fósforo No Solo Para
Mudas De Sabiá (Mimosa casalpiniefolia)
Crescimento de Lactuca sativa L tratadas com
medicamentos homeopáticos
O campo é a melhor sala de aula: uma
experiência de atuação pós conclusão do curso
de Tecnologia em Gestão Pública
Lâmpet -Tecnologia Social

JAQUELINE GLEICE DE SENA
PEIXOTO

jacquepeixoto@hotmail.com

JEAN JACSON DE JESUS SANTOS jeanjacson@gmail.com

jeane Teles santiago

jeanetsanti@gmail.com

JEFFERSON NASCIMENTO DE
BRITO

jeffersonnascimento90@gmail.com

Jéssica Almeida dos Santos

jadossantos17@gmail.com

JESSICA BRANDÃO DE JESUS

jeubrandao@hotmail.com

jessica nilene araujo de santana

jessicanilene@gmail.com

Jessica Rosa da Silva

r.jessicarosa@gmail.com

Jessica Souza da Silva Santana

santsoujes@gmail.com

Jesun Lopes dos Santos

jesunlopes@gmail.com

Jiclecia Almeida dos Santos

jicleciaalmeida@gmail.com

Joao Albany Costa

albany@ufrb.edu.br

Efeito da aplicação de Carbo vegetabilis 12CH e
30CH na germinação e crescimento da pimenta
malagueta (Capsicum frutense).
Análise do processo produtivo de uma fábrica de
beneficiamento e têmpera de vidros com base
nos princípios da qualidade
INFLUÊNCIA DA MATURAÇÃO E DA
EMBEBIÇÃO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES
E DESENVOLVIMENTO DE PL NTULAS DE
TAMARINDUS INDICA L.
Casa de Sementes Crioulas: um Laboratório Vivo
da Tradição Camponesa e da Soberania
Alimentar
Germinação de sementes de Solanum
lycopersicum L. peletizadas com medicamentos
homeopáticos, sob condições de estresse por
alumínio
A utilização de atividades didáticas no ensino da
matemática
Prática docente e identidade de gênero na
educação infantil: um estudo em uma escola
pública
Desempenho de produção comparativa de
diferentes idades da linhagem Bovans White
Brasil oitocentista: resistência ao fim do tráfico
atlântico de escravos
O CELULAR COMO RECURSO DE AUXILIO AO
DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM: UM
ESTUDO DE CASO EM ESCOLAS DA REDE
PRIVADA DE CRUZ DAS ALMAS-(BA)
Abundância de insetos da ordem Diptera
associados ao cultivo de orquídeas em diferentes
ambientes
Divergência genética de genótipos de
amendoinzeiro do grupo botânico valência

João Augusto Moura Peixoto de
Jesus

joao_augustomoura@hotmail.com

João Gabriel de Almeida Carneiro

gabriel-fsa@hotmail.com

João Pedro de Alcantara Caribé

alcantaracaribe.jp@gmail.com

João Pedro Falcón Lago de Jesus
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João Pedro Falcón Lago de Jesus
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JOAO VICTOR GOMES BORGES
DA CRUZ

victorgomes19@outlook.com

Joaquim Lemos Ornellas

joaquimor_2@hotmail.com

Jocilene Santos da Cruz

jocilenecruz@hotmail.com

Jocivaldo Bispo da Conceição dos
Anjos

jocinegao@hotmail.com

Joeferson da Silva Santos

joefersonsnts@gmail.com

Joice Muniz da Silva Benites

jmuni13@hotmail.com

Jonatas Moreira da Cruz Carvalho

jhony_carv@hotmail.com

Jonathan Freire Pereira da Silva

jon.freirep@gmail.com

Jonathas de Souza Santos

john.acordes@gmail.com

Jorge Luiz Barbosa Júnior

jorgeluiz12302@hotmail.com

UFRBots 2D: Aplicação de Técnicas de
Inteligência Artificial no Futebol de Robôs
Análise de um sistema de aproveitamento de
água de chuva para a Biblioteca Central da UFRB
no campus de Cruz das Almas.
Desenvolvimento de Filmes Biodegradáveis a
Partir do Amido de Casca da Batata
Caracterização físico-química das espécies afins
da subtribo Citrinae.
Caracterização físico-química das espécies afins
da subtribo Citrinae.
Influência do número de camadas de tecido
estrutural de sisal no comportamento à flexão de
compósitos cimentícios
Percepção ambiental de comunidades tradicionais
sobre os serviços ecossistêmicos do manguezal
Universidade e Políticas Públicas: Pra quem veio
e de onde veio?
Uma Análise da Política Estadual de Juventude
da Bahia por meio da Teoria dos Múltiplos Fluxos
Influência da adubação fosfatada na fitomassa do
quiabeiro (Abelmoschus esculentus L. Moench)
Violência nas escolas no contexto do tráfico de
drogas na cidade de Cachoeira - Ba
Ocorrência de varroatose em colônias de Apis
mellífera L. em Cruz das Almas, Ba
Concepção de projeto de um carrinho
multifuncional para pequenos lavradores de
tabaco
Dedilhadas do Recôncavo: espaço de música,
cultura e aprendizagem
COMPARAÇÃO DE ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTO PRODUZIDAS COM
RESÍDUOS CERÂMICOS

José Andrey Amorim Leite Dias

agro.zeandrey@gmail.com

JOSE ANTONIO LOYOLA
FOGUEIRA

loyhumanus2006@gmail.com

José Gabriel Freitas de Lima

jgfl003@gmail.com

Jose Menezes de Souza junior

juniormenezes120@gmail.com

Joseane de Jesus Santos Amorim

joseaneamorims2@hotmail.com

Josenaide Leandra Coelho Maia

leandra_maia@yahoo.com.br

JOSENILDES FERREIRA

josynildes@yahoo.com.br

Josenilton Nunes dos Santos Silva

nilton-silva15@hotmail.com

JOSIENE DE SOUZA ALMEIDA
OLIVEIRA

josiene_oliveira@yahoo.com.br

Josiene Nascimento de Almeida

josienemab@gmail.com

JOSIMARIO MARQUES DOS
SANTOS

jo_mario20@hotmail.com

Influência na área foliar usando gotejamento por
pulsos e contínuo nas fases fenológicas no cultivo
da berinjela
O Preconceito à não conformidade de gênero e
sexualidade como barreira no atendimento da
população transgênero na Atenção Básica à
Saúde: uma analise reflexiva.
Avaliação da cinética de fermentação de
fermentado alcoólico obtido a partir da polpa de
manga (Mangifera indica L.) variedade “carlota”
Teor relativo de água em genótipos de citros com
marcas epigenéticas em diferentes regimes
hídricos
Feira itinerante da agricultura familiar: a
experiência em Cruz das Almas/ba
O trato das leis 11.645/08 e 10.639/03 na
Educação Física Escolar na cidade de
Amargosa/Ba: um relato de experiência do
trabalho pedagógico com as brincadeiras de
origem africana
Educação do Campo e Agroecologia; Unidade
de Produção Agroecologia “Ana Primavesi’'
Mapeamento e Caracterização da Contaminação
de Ecossistemas de Manguezais em áreas sob
Atividades de Processamento de Chumbo na
Bacia do Rio Subaé
Restruturação organizacional, processual e
informacional da biblioteca municipal de Santo
Antônio de Jesus - Ba
Arborização no Campus da UFRB - Cruz das
Almas
Tema: Agroecologia e Meio Ambiente: Produção
Agrícola Atrelada a Preservação Ambiental

Journei Pereira dos Santos

johanmoria@gmail.com

Joyce Mara Brito Maia

joycemarabrito28@gmail.com

Jucélio Mota dos Santos Leite

juceliomsl@yahoo.com.br

Jucileide Ferreira do Nascimento

nascimento.jucileide@gmail.com

Julia Piton Lopes

julia.piton@gmail.com

Julia Piton Lopes

julia.piton@gmail.com

Juliana de Souza Pereira

julianasouzaa10@hotmail.com

Juliana Ribeiro dos Santos Costa

july.arqueoenf@gmail.com

juliene vieira correia lima

juliennevieira@gmail.com

Júlio César Nascimento de
Cerqueira Júnior
kaliane Brasil Dias
Karen Luane Sá Santa Barbara
Sobral

julio_cerq@hotmail.com
kalianebrasildias@hotmail.com

karenluane.sobral@gmail.com

Avaliação do Grau de Conhecimento de
Estudantes dos Cursos das Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB sobre Políticas Públicas voltadas para a
Agricultura Familiar
Estampagem incremental como método de
fabricação de coletor solar
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES: PROPOSTA PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM
GOVERNADOR MANGABEIRA – BA
Reflexão sobre Ensino, Pesquisa e Extensão: A
Experiência do Programa de Extensão
CapacitaSUAS na UFRB
Definição de ponto de colheita de bananeira BRS
Princesa cultivada no Recôncavo Baiano
Definição de ponto de colheita de bananeira BRS
Princesa cultivada no Recôncavo Baiano
Área foliar de couve flor submetidas a diferentes
níveis de salinidade em condições hidropônicas
Preservação ambiental em sítios arqueológicos: o
caso do Complexo Arqueológico de Paulo Afonso
ORÇAMENTO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DO
RECÔNCAVO BAIANO: UMA ANÁLISE DO
CUMPRIMENTO DAS APLICAÇÕES
CONSTITUCIONAIS , SAÚDE EDUCAÇÃO E
PESSOAL, NO ANO DE 2017
MONITORANDO AS MÍDIAS SOCIAIS
ADOTADAS PELO PET MATA ATLÂNTICA
Cultura e Negritude: arte, tradição e formação
Diagnóstico do conhecimento sobre as películas
radiográficas utilizadas pelos membros da
associação de moradores e pequenos produtores
rurais e ceramistas e oleiros de tocos III da zona
rural de Governador Mangabeira - Bahia

karina souza da silveira
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Karolaynne Marques Braga Lima

karolaynnemarques@gmail.com

Karolina Silva Leite de Santana
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Karoline Cardoso Santana

karolcs001@gmail.com

Karoline Oliveira Souza

karoline.oliv@hotmail.com

Karolyne das Neves Araújo Ramos

karolyneramos4@gmail.com

KEILA REIS SANTOS
KEILLA MAIANA DE JESUS
SANTOS

keilaareis@outlook.com
keillakeu100@gmail.com

Kevin Felix da Costa

keviincosta@gmail.com

Kissa Dandara Costa Moreira

kissadandaramoreira@gmail.com

KLEITON POTZZ SANTOS LUZ

kleitonpotzzluz@gmail.com

Lahiri Lordão Souza

lahiri14@gmail.com

Lais de Farias Nascimento

farnasi.94@gmail.com

Laís Pinto dos Santos

layssantos16@hotmail.com

Laís Souza Quadros

quadros19@hotmail.com

Avaliação do medicamento homeopático Sulphur
no controle de sarnas caninas
Impactos da gestão de recursos humanos nos
resultados globais das empresas
Estabelecimento in vitro de sementes de Eugenia
uniflora L.
Avaliação do pH da carne suína in natura
comercializada no município de Cruz das Almas BA
Curricularização da pesquisa e extensão:
experiência de estudantes e egressas do
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB
Aumento na Frequência da Coleta de Lixo nos
Centros Urbanos Garante a Sustentabilidade e
Previne os Casos de Dengue (Aedes Aegypti)
Potencialidades educativas de Cachoeira-BA
Método de Monte Carlo e algumas aplicações
Análise dos riscos inerentes à atividade do
carpinteiro
Cistite em cão - relato de caso
Produção e descarte de resíduos em oficinas
mecânicas: uma análise a partir dos princípios da
química verde e da educação ambiental
Uso de manipueira como alternativa para
biofertilizante
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO SANEAMENTO
NOS CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE NA
COMUNIDADE DE TUÁ EM CRUZ DAS ALMAS
– BA
Avaliação da resistividade elétrica de concretos
produzidos em uma central dosadora do
município de Cruz das Almas, Bahia
Autoavaliação negativa da qualidade de ensino e
aprendizagem em universitários das instituições

federais do estado da Bahia
Laíza Oliveira Santana

laiza191@hotmail.com

Laize Andrade Soares

laizeas@hotmail.com

Lana Carine dos Santos Silva

lanacarine98@hotmail.com

Lara de Jesus Marques

lara_marques8@hotmail.com

Lara Peixoto Santiago

larapeixotos@hotmail.com

Lara Ramos Nunes

lara-nunes12@live.com

Larissa Cardoso Gabriel

larissa-gabriel@hotmail.com

Larissa Conceição Deveza

lari_cmylife@hotmail.com

Larissa da Rocha Neres

larissalrn2@gmail.com

Larissa de Jesus Tedgue

larissa-tedgue@hotmail.com

Larissa do Nascimento Souza

larysa.saj@hotmail.com

Larissa dos Santos Alves

lara_s.a@hotmail.com

Processo Judicial Eletrônico como protagonista
ao princípio do Acesso a Justiça.
Avaliação de requisito de desempenho de
argamassas colante industrializada para
assentamento para o controle e segurança do
usuário.
Crescimento Inicial de Plantas Jovens de
Pterogyne nitens Tul. (Fabaceae) em Condições
Contrastantes de Luminosidade
Eficiência do uso da água com diferentes níveis
de salinidade no cultivo da berinjela
Experiências de estudantes de Psicologia nas
Salas de Recursos Multifuncionais
Levantamento florístico de ervas terrestres da
Área de Proteção Ambiental de Guaibim,
município de Valença, Bahia
Problemas de estanqueidade e sua relação no
surgimento de manifestações patológicas no
pavilhão de engenharias da UFRB campus Cruz
das Almas.
Acolhimento com classificação de risco em uma
unidade de pronto atendimento: caracterização
dos atendimentos.
Relação da falta de saneamento básico e
doenças parasitárias no Estado da Bahia
Desenvolvimento de calendula officinalis cultivada
em ambiente controlado no Recôncavo da Bahia
INFLUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO
COM MANIPUEIRA
A percepção dos usuários sobre o serviço social
em uma unidade de saúde

Larissa Ferreira de Oliveira

laryoliveira_15@hotmail.com

Larissa Karla Carvalho Silva

karlla.lariissa@hotmail.com

Larissa Oliveira França

larissaof6@gmail.com

Larissa Queiroz de Souza

larisouza.q@hotmail.com

Larissa Vitória Pereira da Silva

laryvy@hotmail.com

Laura Pereira dos Santos Santana

laurinha.rocha156@gmail.com

Lavinya Lima Cordeiro Oliveira
Layla de Jesus Neri Cerqueira

lavinyalima@outlook.con
laylajnc@gmail.com

Lays Silva

silvalays10@gmail.com

Leandro Dias da Silva

leodias5@yahoo.com.br

Leandro Oliveira Sequin

leandro_sequin@hotmail.com

Leandro Queiroz Santos Neves

leandroqueirozsn@gmail.com

Situação de Segurança Alimentar e Nutricional no
município de Governador Mangabeira-BA: uma
abordagem exploratória
OS DIREITOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS: AS
POSSIBILIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL NO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS –
BAHIA.
PROJETO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DA
TENDÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DE
ORTOREXIA EM ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO
DE UMA FACULDADE DO RECÔNCAVO DA
BAHIA
Levantamento casuístico do serviço de cirurgia de
grandes animais do Hospital Universitário de
Medicina Veterinária da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia
Levantamento de Epífitas e Hemiparasitas em um
Fragmento de Restinga na Área de Proteção
Ambiental de Guaibim, Valença/BA
Percepções de estudantes do ensino médio sobre
o ensino de Química: O PIBID vai à escola.
Queda em idosos: onde está a preocupação?
Mastite em cadela: relato de caso
Evidenciando a importância da
interprofissionalidade na aplicação do projeto
terapêutico singular em um serviço na atenção
básica: relato de experiência
ESTIMATIVA DE PIGMENTOS
CLOROPLASTÍDICOS POR MEIO DE
CLOROFILÔEMTRO EM ABACAXIZEIRO
Estudo da aplicação do veículo operado
remotamente da classe de observação na prática
da piscicultura
Divulgação científica na UFRB: construção de
memória por meio do radiodocumentário Caravela
Científica

Leila Maria de Jesus Almeida

leilaalmeidaesa@outlook.com

Letícia Borges Goes

letibgoes@hotmail.com

Letícia Gondim Souto
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lyah-2009@hotmail.com
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livyferreira@hotmail.com
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Lorena Bárbara da Rocha Ribeiro

lore_barbara@hotmail.com

Lorena de França dos Santos

loreefrancaa@hotmail.com

Louise Rosa Monte Belo

louiserosamonte@gmail.com
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Lourival Alves Barreto
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Luan de Carvalho da Silva

carvalho.was.luan@gmail.com

Luan Rocha Deiró

deiiro@hotmail.com

Origem de hortaliças, frutas e legumes
comercializados nas feiras livres dos municípios
de Cruz das Almas e Muritiba, Bahia
CineLibras: um relato de experiência com surdos
em um espaço universitário
Diagnóstico citológico de tumor venéreo
transmissível extragenital em cães atendidos no
Hospital Veterinário da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia
Histórias em Quadrinhos no ensino de Língua
Portuguesa como segunda língua para Surdos
O Ensino de Química na perspectiva da
Educação Inclusiva
Ação de educação alimentar e nutricional
desenvolvida na Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia- UFRB
A Robótica Pedagógica Livre e um olhar sobre a
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Cultura do rabanete (raphanus sativus l.) tratada
com dinamizações centesimais de sulphur 5ch,
phosphorus 5ch, carbo vegetabilis 12ch.
GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES
SADIAS E ENVELHECIDAS ARTIFICIALMENTE
DE TOMATE TRATADAS COM Calcarea fluorica.
Consórcio de Tomate (Solanum lycopersicum)e
Manjericão ( Ocimum basilicum) com Adubação
Orgânica: Esterco de Aves, Bovino e Caprino.
Inclusão no Ensino de Biologia
Artesanato com escamas de peixes: uma
alternativa de renda para pescadoras de
Maragogipe, Bahia
Maturidade morfológica em Callinectes ornatus
Ordway, 1863 coletados em São Francisco do
Paraguaçu, Bahia, Brasil
Produção de forragem de duas cultivares de
Brachiaria na época das águas
Engenharia reversa e sua aplicabilidade na
atualidade
O uso de computadores e a incidência da
síndrome da visão de computador na comunidade
acadêmica do IF Baiano de Governador
Mangabeira - BA.
Reciclagem de pneus como projeto
sustentabilidade
JUVENTUDE RURAL: OS DESAFIOS
APLICADOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL
E AO EMPODERAMENTO NA DEFESA
SOCIOAMBIENTAL
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS NA
PREDIÇÃO DE DADOS PARA ENERGIA SOLAR

Roque dos Santos Andrade Júnior

erri-jota@hotmail.com

Rosana Alves da Silva

rosanaalves26@gmail.com

Rosana da Silva Pereira

silvarosanasociais@gmail.com

Rosana Vieira de Jesus Oliveira

rosavieirah@gmail.com

Rosane da Silva Sant'Ana

rosassagro@gmail.com

Rosângela de Oliveira Souza

rosa.bale@hotmail.com

Rosany Silvana Dias Lima

rosany.lima@gmail.com

ROSE COSTA DOS SANTOS

robiose@hotmail.com

Roseane de Oliveira Mercês

mercesroseanne@gmail.com

Roselia Sá Teles Silva

roselia.eng.civil@gmail.com

ROSILÉIA SILVA ARGOLO

leia_saj@hotmail.com

Efeitos Ambientais e Econômicos Originados pela
Hidrelétrica Pedra do Cavalo: estudo com
pescadores e marisqueiras na cidade de
Maragogipe-Ba
Criação de tilápia em sistema de bioflocos
Análises e Perspectivas do Acesso e
Permanência das Mulheres Negras em Cursos de
Alto Prestígio Social no Ensino Superior Brasileiro
PPA como instrumento de gestão e participação
social no município de Cruz das Almas
Características físico-químicas e microbiológicas
do mel de Melipona subnitida (Hymenoptera:
Apidae)
O uso de histórias em quadrinhos como atividade
lúdica no Ensino de Ciências
TECSOL – TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA
SISTEMAS DE PRODUÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE FRUTAS DE
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS
SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
DOS TERRITÓRIOS DO PORTAL DO SERTÃO
E SISAL – BAHIA
Aplicação de adubos foliares na cultura do
amendoim nas condições de plantio do
Recôncavo Baiano
Educação nutricional e capacitação de
trabalhadores de um hospital privado no
município de Santo Antônio de Jesus – BA
CINZA DA CASCA DE MANDIOCA EM
SUBSTIUIÇÃO PARCIAL AO CIMENTO
PORTLAND NA PRODUÇÃO DAS
ARGAMASSAS
Fatores de risco de esquistossomose no vale do
jiquiriça-ba

ROSINEIDE NICÁCIO DA SILVA
PINHEIRO

rosineidenicacio16@gmail.com

Sabrina Costa Boaventura

scboaventura98@gmail.com

Samilli Cerqueira da Silva

cerqueirasamilli18@gmail.com

Samuel da Silva Santos

samuelja03@hotmail.com

Samuel Rebouças de Jesus

samuelreboucas07@hotmail.com

Sanara de Jesus Rocha

sanara.rocha@hotmail.com

Sandro de Jesus Vieira

sandrovieira985@gmail.com

Sanmily Santos Damacena

milydamacena@yahoo.com.br

Sarah Carvalho Araújo

sarahcarvalho.arba18@gmail.com

Sarah dos Santos Valentim

savalentim1@hotmail.com

Sarita Araujo Silva

saritaaraujosilva@gmail.com

Saryane Palladino Abreu

sarypalladino@hotmail.com

O Ensino de Ciências da Natureza proposto pela
Base Nacional Comum Curricular: relato de
experiência da formação com os professores do
município de Laje-BA
Relações de Trabalho e Desigualdades Sociais
na Sociedade do Capital: uma crítica a Robert
Castel.
Relato de experiencia: atividade lúdica sobre
sistema digestório no Ensino Médio
Uso de painéis de vedação para sistemas
construtivos leves no estado de Mato Grosso
Ufrbots vss: aplicação da técnica de aprendizado
por reforço a categoria very small size
Manifestações Patológicas nas Fachadas do
Residencial Cruz das Almas – Bairro Tabela
Os aspectos sócios históricos e culturais dos
feirantes: Reflexões sobre ações coletivas,
desenvolvimento territorial, planejamento urbano
e regional do município de Amargosa-BA
Qualidade microbiológica, veiculação de bactérias
resistentes e caracterização genotípica do
pescado comercializado em feiras livres em
municípios do Recôncavo da Bahia
Levantamento de casos atendidos na clínica de
fisiatria veterinária de Feira de Santana no
período de 2018 a 2019
Avaliação Sensorial de cerveja artesanal tendo
como adjunto umbu-cajá (Spondias tuberosa x
Spondia mombin.) e canela
Eficiência energética e gestão racional de energia
em edificações escolares estudo de caso: Colégio
Contemporâneo
Construção civil e sustentabilidade: um estudo de
caso sobre o Centro Educacional Cruzalmense da
cidade de Cruz das Almas.

Saul Lomba Bulhosa Oliveira

lombasaul1@gmail.com

Sérgio Mascarenhas Prazeres Filho

serginhomascarenhas@outlook.com

Sheila Miranda

sheilamiranda725@gmail.com

Silene Costa Batista

silene_5@hotmail.com

silmara dos Santos

sillmara.29@gmail.com

Solange Oliveira

oliveirasolange112@gmail.com

Sthefany Hevhanie Vila Verde Souza sthefanyhevhanie@yahoo.com
Tabata Souza de Jesus

tabata.ribe@hotmail.com

Tailan Silva Sousa

tailansousa@outlook.com

tailane de jesus da silva

thaysilvajesuss45@gmail.com

Tailany de Souza Santos

santos_tailany@hotmail.com

Tainan da Silva Batista

tainanbatista07@gmail.com

Tainara marques bezerra oliveira

tatai.bezerra@gmail.com

Utilização de tecnologias sociais na construção de
uma escola sustentável: Uma ferramenta de
aprendizagem
Planejamento de eletrônica embarcada geral de
um veículo baja off-road
MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA NO USO
EFICIENTE DA ÁGUA – ESTUDO DE CASO EM
DUAS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFRB
Método das diferenças finitas aplicado à equação
diferencial de placas delgadas
Análise da competição interespecífica de
hortaliças
PAIS – Produção Agroecológica Integrada e
Sustentável: Um relato de experiência na
construção e assistência do sistema Pais na
Estação Agroecológica Jammile Casa no campus
da UFRB-Cruz das Almas-Ba
Estabelecimento in vitro de sementes de
Artocarpus heterophyllus Lam
Características dos frutos de palma gigante da
região semiárida do estado da Bahia
Levantamento Florístico da Vegetação
Subarbustiva na APA de Guaibim, Valença,
Bahia, Brasil
Influência da relação n6/n3 (linoleico/α-linolênico)
e da temperatura em alterações histopatológicas
em tilápia (Oreochromis niloticus)
Pessoas com deficiência no ensino superior: um
estudo sobre o cahl.
Perfil do consumidor de ovos comercias do
município de Pindaí-BA
Dimensionamento de um reservatório de águas
pluviais pelo Método Prático Australiano no
campus da UFRB, Amargosa-BA

Tainara Santos de Souza

tainara.souza1996@hotmail.com

Taís Lima Costa

taylima03@hotmail.com

Taís Moreira Mendes da Cruz

taismmc1@hotmail.com

Taíse Costa da Silva

taysedasilva@hotmail.com

TALITA SILVA DA SILVA

talitasilva_92@outlook.com

Tatiana Ribeiro Velloso

tatiana@ufrb.edu.br

TATIANE DOS SANTOS FERREIRA tateferreira28@gmail.com

Terezinha Cristiane Conceição dos
Santos

crysttane21@gmail.com

Thaiane Almeida Souza

thayallmeida2008@gmail.com

THAINÁ SANTANA DOS SANTOS

thaina_snt@hotmail.com

Thainara dos Santos Fonseca

thainaravet.tsf@gmail.com

Thaine Teixeira Silva

thaineteixeiras@gmail.com

Acessibilidade: um estudo de caso em escolas
públicas do ensino médio da cidade de cruz das
almas.
Trajetória Acadêmica: a monitoria como processo
de experimentação da docência a partir do olhar
de discentes negras do curso de Serviço Social
Novas formações socioculturais pela confirmação
do eu no ciberespaço: Instagram, selfie e
comunicação
Aspectos clínicos e epidemiológicos da doença de
Chagas no Brasil: uma revisão sistemática
A INVISIBILIDADE TEÓRICA E EMPÍRICA DO
DEBATE RACIAL, NA DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA EM REVISTAS PERIÓDICAS NA
EDUCAÇÃO
FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE
INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NA BAHIA
Estabilidade de perfil bio-inspirado (Família
Asteraceae) em túnel de vento vertical de baixa
velocidade
Utilização do consórcio do rabanete (Raphanus
sativus) com a cultura do feijão caupi (Vigna
unguiculata) para avaliação da eficiência
produtiva e interação harmônica interespecíficas.
Investigando a etiologia da diminuição do
consumo de PANC’s nas comunidades rurais de
Cruz das Almas - BA
“A MULHER À FLOR DA PELE”: TRABALHO
FEMININO E SOFRIMENTO MENTAL.
Imunogenicidade de um elisa indireto
desenvolvido em laboratório a partir da gP90 para
o diagnóstico do vírus da anemia infecciosa
equina (AIE)
Padronização de protocolo de ISSR para Minaria
cordata (Apocynaceae)

Thaís Aline da Silva dos Santos

thais.alinesilva@gmail.com

Thaís da Silva Bitencourt

thaisbitencourt@engenhejr.com.br

Thais Emanuelle Bomfim Aragão

aragaoaragao510@gmail.com

Thaisa Teixeira de Souza

teixeira.thaisa098@gmail.com

Thamires dos Santos Ferreira

thamiresantosf@hotmail.com

Thayná Barreto Martins

thaynabarreto.tb@gmail.com

Theila Dos Santos Santana

theilaribirosantana@gmail.com

Thenisson Amorim de Souza

thenissonsouza@gmail.com

Thiago Jesus Santana

thiagosantana05@gmail.com

Thiago Rici

rici.thiago@hotmail.com

Thyerre Vinícius dos Santos Merces

thymerces.95@hotmail.com

Tiago Sampaio de Santana

tiagosampaioeng@gmail.com

Predação de pós-larvas de Tambacu (♀
Colossoma macropomum X ♂ Piaractus
mesopotamicus) sobre o zooplâncton em uma
piscicultura comercial
Empreendedorismo como estratégia para o
desenvolvimento econômico-social: proposta de
um centro de serviços para Cruz das Almas –
Bahia
Saúde Auditiva dos Idosos e fluxos assistenciais
no Município de Santo Antônio de Jesus- Bahia
Desafios do PET Mata Atlântica na organização
do Dia da Mata
Adubação foliar na cultura do amendoim ¨Vagem
Lisa¨- ensaio preliminar
Efeito de diferentes doses de manipueira em
patógenos radiculares da mandioca
Dendrocephalus brasiliensis (Pesta, 1921) como
organismo modelo em ensaios ecotoxicológicos
Determinação da permeabilidade de um solo
argilo-arenoso compactado do município de Cruz
das Almas-BA por meio de um permeâmetro de
parede rígida.
Incorporação de unidades acadêmicas para o
aumento da eficiência de captação de água da
chuva como alternativa para redução dos custos
com fornecimento de água portável na UFRB
AVALIAÇÃO DE FRUTOS DE BANANEIRA "BRS
PRINCESA" E INDICAÇÃO DE PONTO DE
COLHEITA NO BAIXO SUL DA BAHIA
Percepção da Comunidade Acadêmica sobre a
Arborização da UFRB no Campus de Cruz das
Almas
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS
ESSENCIAIS VEGETAIS FRENTE A
Staphylococcus aureus e Escherichia coli

Tiago Silva Santos de Jesus

Ticiane Ribeiro Garcia
Ueverton Freire do Nascimento
ÚRSULA MARIA GONZAGA
SANTOS DE OLIVEIRA
Vaislana Mairan Alves Dias de
Souza
Valdelice da Conceição Santos

valdemar dos santos bastos

Vanessa Gomes Gonçalves
Vanessa Pierote Silva
Vanessa Santos da Palma

Vanilton Gomes da Silva
Verônica Nogueira Jesus Santos

Analise da torção devida ao vento em um edifício
de múltiplos pavimentos em alvenaria estrutural.
Perfil de usuários de substancias psicoativas
atendidos no centro de atenção psicossocial
ticirg@hotmail.com
álcool e drogas (CAPS ad) no município de Santo
Antônio de Jesus-BA
uevertonfreire@hotmail.com
Medidas didáticas do campo geomagnético.
Representação de imagem de mulheres em livros
wrsulamaria@hotmail.com
didáticos de ciências do 8º ano do ensino
fundamental
A importância do estágio supervisionado na
formação profissional acadêmica: uma análise
vaislanadias@gmail.com
feita por discentes do curso de Serviço Social
acerca da experiência no HRSAJ.
No ritmo do tamborim e da zabumba dos
valdelicecsantos@gmail.com
acontecimentos: carnaval de São Félix-BA
O fortalecimento das associações comunitárias
em Governador Mangabeira através da
valdemardossantosbastos@hotmail.com aprendizagem vivencial: uma experiência dos
graduandos de Gestão de Cooperativas da UFRB
com a Ascoob
Avaliação das potencialidades e limitações do
vanessaedfgg@gmail.com
VANT aplicado em inspeções outdoor – estudo de
caso
Caracterização da bacia hidrográfica do rio
vanessa_pierotte@hotmail.com
Brumado
Análise da vegetação através de sensoriamento
vanpalma11@gmail.com
remoto nas cidades de mucugê e ibicoara-Ba com
a construção da barragem do Apertado
Determinação da composição bromatológica da
gomesvanilton@gmail.com
parte aérea da mandioca (Manihot esculenta
Crantz) colhida aos seis meses
Benefícios das Plantas Medicinais como
velnjs.linda@gmail.com
Coadjuvante no Controle da Obesidade
tiago.ufrb.eng@gmail.com

Victor Alves Borges Ferreira

victorborges@ieee.org

Vilane Brito dos Santos

vilanebrito@gmail.com

Vitor de Souza Ribeiro

vitor.ribeiro_05@hotmail.com

Vitória Lima Rocha Souza

rohalima.94@gmail.com

Vitória Oliveira Moreira

vitoriaparrilla85@gmail.com

Viviane dos Santos Pedreira

vivi.santos08@hotmail.com

Wa

walber_jesus@hotmail.com

Washington Luiz Gomes Tavechio

tavechio@ufrb.edu.br

Welerson Ricardo dos Santos
Dantas

welersond47@gmail.com

Wellington Silva dos Santos

whel2011@live.com

Wellyacramento Sanatana

wellysantana5@gmail.com

Wesley Santos de Jesus

weslleysanjes@gmail.com

William da Silva Pereira

w.pereira@hotmail.com

Yago Araújo Vieira

yagoaviieira@gmail.com

Estudo das diferentes formas de aproveitamento
da energia solar em prol de comunidades e suas
aplicações
Oficina Temática Sobre Compostagem: Uma
Intervenção Ambiental Para o Ensino de Química
e Biologia
FITOMASSA DA BERINJELA IRRIGADA COM
ÁGUA SALOBRA
O processo histórico do assentamento Almas de
Itaguaçu da Bahia, relacionado com conteúdo
Matemático Função Afim e equação do segundo
grau
A moda no combate ao racismo
Análise do contexto fabril quanto à Ergonomia
numa confecção em Cruz das Almas – BA
Sistema de medição de distância baseado em
visão computacional utilizando laser de linha
Distribuição espacial de metacercárias encistadas
em baiacus, Sphoeroides greeleyi, da Ilha de
Itaparica, Bahia
A aplicação da lei 11.645/2008 na aula de
educação física: Um relato de experiência.
Avaliação sobre o conhecimento referente aos
resíduos sólidos urbanos dos alunos do ensino
fundamental em uma escola do município de Cruz
das Almas - Ba
Educação ambiental na pratica
AMEAÇAS E VULNERABILIDADES NO
MANGUEZAL DE SANTIAGO DO IGUAPE,
CACHOEIRA – BA
Monitoramento da cultura do sisal utilizando
veículos aéreos não tripulados na região sisaleira
do semiárido nordeste da Bahia
Uso de indutores na produção de biomassa de
Pleurotus sajor-caju em meio contendo vinhaça

de cana-de-açúcar.
Yago da Silva Menezes

yago_menezes2011@hotmail.com

Yasmin Matos Gonçalves

yasminmatosg@gmail.com

Ysllei Ribeiro Nogueira

yslleirnogueira@gmail.com

Rodrigo Barbosa Costa

rodrigobarbosacosta@hotmail.com

Eva

eva12.barbosa@gmail.com

MARCELA DA CONCEIÇÃO
COSTA

marcellacosta01@hotmail.com

Wellington Pereira Santos

wellington_pje@hotmail.com

Corpos Finitos e Aplicações
Análise da implementação de medidas de
eficiência energética no consumo de energia
elétrica de pequenos prédios comerciais e
residências
A evolução da linguagem não-verbal do ator no
cinema brasileiro
Monitor de corrente alternada utilizando Arduino
Os direitos das crianças e adolescentes: o
conselho tutelar e a proteção dos direitos infantil e
adolescente no município de Cachoeira Bahia
Representações sociais de professores sobre
meio ambiente: subsidios para a elaboração de
uma politica de formação continuada em
educação ambiental
Trajetórias, formação acadêmica e atuação
profissional: uma reflexão acerca da produção de
professoras universitárias negras.

