
Nº CONSEPE TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA

1 019/2020 Avaliação da efetividade da política nacional de atenção às urgências no estado da Bahia.

2 027/2015 Urbanização e produção de cidades na Bahia

3 053/2019 Mapbiomas Árida.

4 093/2015 Novo grupo PET Geografia-Agronomia/UEFS

5 013/2020 Saúde mental e qualidade de vida de pessoas hospitalizadas e seus familiares.

6 037/2018 Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB): a realização do imperativo verbal no nordeste

7 097/2021 O português falado em comunidades rurais afro-brasileiras no Recôncavo Baiano

8 116/2010 Implantação da incubadora tecnológica de cooperativas populares da UEFS

9 127/2010
Avaliação da contribuição geoquímica do complexo industrial Subaé no Rio Subaé-BA-Brasil, através 

das análises matrizes: biota, água e sedimento

10 059/2009 A literatura de jornal em periódicos brasileiros

11 125/2020
CE-DOHS: Uma plataforma construída para o estudo diacrônico contrastivo do português no/do 

Brasil (1500-2000), a partir de uma trajetória de contato entre línguas e competição de gramáticas

12 035/2009
Estudo clinico-patológico das lesões orais identificadas em unidades de referência de universidades 

públicas

13 153/2019
Método para purificação de substâncias orgânicas de interesse farmacêutico a partir de resíduos 

agroindustriais: aplicação do conceito de biorefinaria múltipla.

14 053/2015
Migrações ontogenéticas entre ecossistemas costeiros e o papel de estuários como berçários para 

espécies de peixes marinhos comerciais através de análise microquímica de otólitos

15 011/2020
Cacimba de histórias: vidas e saberes dos contadores de histórias tradicionais de cidades do interior 

da Bahia.

16 009/2013
Rede de pesquisa em bioprospecção e uso sustentável de espécies vegetais nativas do semiárido 

para produção de compostos bioativos

17 060/2013
Desenvolvimento de placas construtivas sustentáveis de fibrocimento contendo fibras vegetais e 

resíduos urbanos

18 044/2010
Fotometria e espectroscopia de galáxias aneladas peculiares. aquisição de softwares para controle e 

gerenciamento do Telescópio Cassegrain 0,5m, instrumentação e cúpula

19 046/2016
Produção de Hidromel com polpa de frutas do semiárido e caracterização físico-química dos 

resíduos para seu aproveitamento

20 008/2013
Avaliação morfofisiológica, agronômica e molecular de progênies de Physalis angulata para aumento 

da produção de fitomassa e substâncias de interesse farmacológico

21 022/2015
Produção recombinante de enzimas celulolíticas e linninolíticas de fungos e sua aplicação no 

processamento de resíduos agroindustriais

22 71/2002 Estudo da composição química de plantas do Estado da Bahia

23 012/2020

Plataforma de Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (XVI-XX): contribuições ao 

entendimento da relação entre contato linguístico e mudança paramétrica na formação do 

português brasileiro.

24 026/2021 Tecnologias, letramentos e formação: itinerâncias e trânsitos na cultura digital

25 105/2020
Efeito de prebióticos, probióticos e simbióticos na mucosite bucal secundária à quimioterapia 

oncológica: estudo experimental em modelo animal
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26 037/2019
Tributação ecológica como instrumento de política urbana em matéria de Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial e Urbana (IPTU) - aplicação para municípios brasileiros.

27 103/2019 Carta-Imagem: uma cartografia de experiências imagéticas.

28 038/2019
Discursos sobre conhecimento matemático necessário para o ensino: estratégias de poder e modos 

de subjetivação.

29 033/1998
Sistemática de Arthropoda: com enfoque filogenético para o problema das relações genealógicas 

entre os táxons supra específicos recentes e fosséis

30 041/2019 Microfungos do Brasil: buscando novas espécies

31 120/2020 Investigação sobre a COVID–19: a pandemia da infecção pelo SARS-CoV-2 2020

32 007/2021 Trabalho Docente e Saúde em Tempos de Pandemia (COVID-19)

33 003/2019 Sistema computacional para auxílio ao diagnóstico de lesões histopatológicas renais em larga escala.

34 092/2014
Impacto dos grandes levantamentos astronômicos no contexto da astronomia galáctica e extra-

galáctica

35 055/2011 Sistemática e filogenia de Croton L. (Euphorbiaceae): com ênfase nas espécies do semi-árido

36 012/2017 Candombá e sempre-viva: plantas chave para o manejo do Parque Nacional da Chapada Diamantina

37 090/2020
Doenças sexualmente transmissíveis na Bahia: uma modelagem estatística e computacional com os 

casos notificados de Sífilis e AIDS

38 034/2011

Avaliação da fenologia de espécies cyperaceae, euphorbiaceae, leguminosae, melastomataceae, 

myrtaceae, orchidaceae e poaceae, na vegetação do Parque Nacional da Chapada Diamantina e 

entorno, Bahia

39 043/2012 Biodiversidade e modelagem ambiental na APA do Pratigi, Baixo Sul, Bahia.

40 120/2018
Ensino de matemática na educação básica: uso e (des)uso dos resultados das políticas públicas em 

avaliação educacional no contexto escolar

41 037/2020
Desenvolvimento de híbridos e populações segregantes visando ao melhoramento de Physalis 

angulata para produção de frutos.

42 016/2018 Conflitos e dilemas éticos vividos no cuidado da equipe de saúde no contexto hospitalar

43 041/2000 Estudos interdisciplinares em desenho

44 042/2017 Irrigação de cultivos agrícolas com tratamento de esgoto doméstico

45 152/2013 Nanofibras de sisal como reforço de nanocompósitos à base de diferentes polímeros biodegradáveis

46 131/2012 Sigma-invariantes de grupos de Artin

47 021/2015 Caracterização química e avaliação in silico da atividade ansiolítica de passiflora SPP

48 146/2011
Programa Institucional Animais Peçonhentos e Herpetologia: Projeto Artrópodes Peçonhentos e 

Herpetologia no Estado da Bahia.

49 043/2017 Investigando o impacto de anomalias de código nas práticas do desenvolvimento de software

50 067/2021 Síntese, caracterização e aplicações de nanopartículas

51 035/2016 Abelhas em áreas antropizadas na Bahia: áreas urbanas e áreas rurais

52 019/2013 Desenvolvimento de materiais alternativos para remoção de poluentes em meio aquoso

53 081/2017
Análise dos fatores de risco para óbito em um coorte de pessoas infectadas pelo HIV-AIDS em uso 

de antirretrovirais

54 065/2017
Desenvolvimento e análise numérica de formulações de diferenças finitas e de elementos finitos 

para modelagem e simulação de problemas de Engenharia

55 026/2018 Caracterização molecular avançada

56 027/2016 Projeto automático de sistemas Fuzzy Evolutivos multiobjetivo para grandes bases de dados

57 096/2021 Eventos polêmicos no espaço público: análise dialógica da argumentação

58 154/2018
Estimativas do índice de Morse para hipersuperfícies CMC compactas pelo segundo número de 

Betti.

Feira de Santana, 01 de dezembro de 2021.
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