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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ATUAÇÃO:

MEIO AMBIENTE:

A

UEFS na praça: o paisagismo como ferramenta de sociabilização no ambiente
urbano - CONSEPE: 121/2017 de 14/11/2017 - COORDENAÇÃO: Gilberto
Marcos de Mendonça
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Revitalizar praças e passeios usando o paisagismo como ferramenta de
sociabilização no ambiente urbano e ao mesmo tempo proporcionar
proporci
espaço
privilegiado de aprendizagem socialmente engajada aos estudantes do curso de
agronomia.

gua dá Vida: O Rio que vai traz a vida também! - CONSEPE: 071/2012 de
17/05/2012 - COORDENAÇÃO: Jémison Mattos dos Santos
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Promover a integração da UEFS, com a Secretaria de Ensino do Município
de Itaetê, através do envolvimento direto da EFACI e do Assentamento Baixão, visando
primordialmente levantar dados, interpretar e analisar, popularizar, capacitar e
difundir o conhecimento científico sobre hidroclimatologia, recursos hídricos, dinâmica

Á

fluvial (p.ex: das águas e sedimentar), renaturalização e revitalização de rios,
conservação ambiental e uso sustentável dos recursos hídricos por meio da
participação comunitária.

B
B

ases e Ferramentas para Pequisa Colaborativa de Socioecossistemas CONSEPE: 104/2018 de 14/09/2018 - COORDENAÇÃO: Fabio Pedro Souza de
Ferreira Bandeira
MODALIDADE: CURSO

onfim de Feira em Foco: Popularização da Ciência e Ações Educativas com
Práticas em Geociências, Informática, Desenho e Saúde - CONSEPE: 077/2012
de 17/05/2012 - COORDENAÇÃO: Gracinete Bastos de Souza
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Fortalecer vínculos e gerar espaços, que contribuam para a formação do
público infanto-juvenil e a melhoria da qualidade de vida do idoso.

C

onheça a Flora de Lençóis - CONSEPE: 151/2009
de 17/12/2009 COORDENAÇÃO: Lígia Silveira Funch
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: O projeto Conheça a Flora de Lençóis visa envolver professores e
condutores de visitantes na região de Lençóis, Bahia, no processo da proteção da flora
e vegetação nativa da Chapada Diamantina, subsidiado por diversas abordagens:
cursos de capacitação, coleção herborizada e banco de imagens da flora regional,
estudos de etnobotânica e germinação de espécies nativas, e elaboração de produtos
de divulgação (cartilha, informativo turístico e livro) sobre as áreas estudadas na
região.

E

ducação Ambiental como Estratégia para Redução dos Impactos Ambientais
Causados pelos Resíduos Químicos - CONSEPE: 098/2013 de 22/07/2013 COORDENAÇÃO: Vania Rastelly de Sousa
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Promover ações educativas visando reduzir os impactos ambientais
causados pelos resíduos químicos.

E

studos e Educação Ambiental - CONSEPE: 048/2009 de 27/04/2009 COORDENAÇÃO: Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Potencializar a construção de sociedades sustentáveis através de processos
educacionais emancipatórios e do desenvolvimento de tecnologias apropriadas.

I

mplantação do Boletim Climático da UEFS: Apoio Climatológico às Agropecuárias
em tempo real - CONSEPE: 079/2009 de 10/07/2009 - COORDENAÇÃO: Rosângela
Leal Santos
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Criar um Boletim Climatológico eletrônico-digital como um meio de
divulgação de dados e resultados de trabalhos, bem como sua estrutura físicaoperacional, da Estação Climatológica da UEFS, visando atender aos anseios e as
demandas reprimidas de informações climáticas e suas repercussões sobre as
atividades econômicas da comunidade, para o município e toda região do Estado da
Bahia ou de qualquer outro desenvolvido nesta área de conhecimento ou área
correlata, de interesse científico e/ou acadêmico.

M
N

anejo de Resíduos Sólidos Orgânicos - CONSEPE: 085/2019 de 18/07/2019
- COORDENAÇÃO: Gilberto Marcos de Mendonça
MODALIDADE: PROJETO

OBJETIVO:

ovo Grupo PET Geografia-Agronomia/UEFS - CONSEPE: 092/2015 de
22/12/2015 - COORDENAÇÃO: Joselisa Maria Chaves
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: O objetivo central é promover a formação de profissionais de excelência
acadêmica, geradores e multiplicadores de conhecimentos relativos aos temas
correlatos a essa área do conhecimento, facilitando a sua integração no mercado
profissional e/ou em Programas de Pós-Graduação.

P

ráticas ambientais educativas nas comunidades das nascentes do Rio Subaé Feira de Santana - CONSEPE: 064/2012 de 17/05/2012 - COORDENAÇÃO: Taíse
Bomfim de Jesus
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Sinalizar para a comunidade inserida nas nascentes do rio Subaé sobre a
importância da qualidade das águas de nascentes; Preparar agentes ambientais
disceminadores; Promover ações de recuperação e preservação das nascentes da
Bacia Hidrográfica do Rio Subaé; Realizar constante controle da qualidade da água e
divulgar para a comunidade.

