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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ATUAÇÃO:

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

A

groecologia e Produção Orgânica no Sertão Baiano: Trilhas da Educação e da
Qualidade da Vida Rural - CONSEPE: 039/2017 de 12/04/2017 COORDENAÇÃO: Marina Siqueira de Castro
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: mplantar e manter na UEFS um Núcleo de Estudo em Agroecologia;
intitulado NEA-TRILHAS
TRILHAS para viabilizar ações que busquem a integração
integ
e
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão no intuito de socializar
conhecimentos e práticas voltados à agroecologia e aos diversos sistemas de produção
de base ecológica (p.ex. sistemas orgânicos de produção, sistemas agroflorestais),
alinhados
ados as diretrizes das políticas nacionais: de assistência técnica e extensão rural
(PNATER), de agroecologia e produção orgânica (PNAPO) e de segurança alimentar e
nutricional (PNASAN). Bem como contribuir para o desenvolvimento local,
beneficiando prioritariamente
tariamente estudantes do ensino superior (entre eles os jovens
rurais),
agricultoras
e
agricultores
familiares,
agentes
de
ATER,
professores/professoras e pesquisadores/ pesquisadoras nos Territórios de Identidade

do Portal do Sertão e da Região Metropolitana de Feira de Santana e Salvador; com
enfoque principal na igualdade de oportunidades relacionadas a gênero e geração.

A

ssistência Técnica de Engenharia Pública à população de baixa renda de Feira
de Santana e Região - CONSEPE: 049/2009 de 27/04/2009 - COORDENAÇÃO:
Eufrosina de Azevedo Cerqueira
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, elevando o nível de
segurança, eficiência e regularidade das construções habitacionais populares e dos
equipamentos urbanos e rurais comunitários, com ênfase na requalificação do
ambiente construído e busca da eficiência no uso e consumo de bens e serviços
públicos por parte das populações carentes de Feira de Santana e região, a partir das
ações e interações sociais do EPTEC.

A

umento da Eficiência de Ações de Segurança Pública através de Sistemas
Computacionais Especialistas - CONSEPE: 011/2018 de 02/03/2018 COORDENAÇÃO: João Batista da Rocha Junior
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Aumentar a eficiência do sistema de segurança pública através do
fornecimento de sistemas computacionais para melhorar a coleta/análise de
informações para auxiliar as atividades dos agentes de segurança e dos serviços de
inteligência dos órgão e entidades participantes do CISP/Feira de Santana.

C
C

apacitação em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, preparação de
empreendedores de negócios inovadores - CONSEPE: 071/2014 de 05/08/2014
- COORDENAÇÃO: Ângelo Conrado Loula
MODALIDADE: CURSO

onsultoria Estatística nas atividades das Instituições de Ensino e Pesquisa CONSEPE: 130/2018 de 12/11/2018 - COORDENAÇÃO: Maurício Santana
Lodêlo
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Disponibilizar às comunidades acadêmicas da UEFS e de outras instituições
de ensino e pesquisa consultorias para dar apoio a pesquisas, projetos e atividades
ligadas a problemas reais que envolvam coleta e análise estatística dos dados

D

efesa da posse coletiva e permanência na terra mediante a geração de renda
com aprimoramento das tecnologias de produção de alimentos em
comunidades de fundo de pasto - CONSEPE: 188/2012 de 11/12/2012 COORDENAÇÃO: Pablo Rodrigo Fica Piras
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: O projeto visa desenvolver atividades de apoio de cunho técnico
organizativo socioambiental e produtivo que contribuam para o aprimoramento da

tecnologia social de convivência com o semi-árido e a caatinga, desenvolvida por
comunidades rurais de fundo de pasto, seja através da formulação e aperfeiçoamento
das ações de engenharia, seja através da assessoria jurídica popular, com ênfase na
defesa da posse coletiva da terra, através da demarcação, regularização e titulação das
comunidades situadas em áreas devolutas, e permanência na terra, mediante a
diversificação da produção econômica, aprimoramento das tecnologias locais de
produção de alimentos, promovendo a geração de renda com sustentabilidade sócioambiental, na perspectiva de melhoria da qualidade de vida das famílias agrícolas
envolvidas, de atendimento da Segurança Alimentar, de fortalecimento dos aspectos
culturais tradicionais desses grupos e da reversão do histórico processo de êxodo rural.

E
F

xtensão Rural: Apoio climatológico às atividades agropecuárias da região
econômica do Paraguaçu: previsão de tempo, balanço hídrico e calendário
agrícola - CONSEPE: 218/2010 de 06/12/2010 - COORDENAÇÃO: Rosângela
Leal Santos

eira Livre - Programa de Promoção e Capacitação em Tecnologia Abertas CONSEPE: 122/2017 de 14/11/2017 - Rodrigo Tripodi Calumby
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Promover atividades colaborativas para divulgação e capacitação em
tecnologias abertas para qualificação da atuação profissional, educacional e estudantil
na cidade de Feira de Santana e região.

F
L

inanças com recursos avançados do Excel e Plano de Negócios - CONSEPE:
028/2013 de 27/03/2013 - COORDENAÇÃO: Jorge Aliomar Barreiros Dantas
MODALIDADE: CURSO

icuri, tecnologia e sustentabilidade nas caatingas - CONSEPE: 047/2015 de
08/05/2015 -COORDENAÇÃO: Pablo Rodrigo Fica Piras
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Fortalecer o extrativismo sustentável do licuri no semiárido baiano, com
foco na inclusão produtiva de mulheres, utilizando metodologia participativa e troca
de saberes.

P

ráticas agrícolas sustentáveis para o desenvolvimento da agricultura familiar
regional - CONSEPE: 123/2017 de 21/11/2017 - COORDENAÇÃO: Lenaldo
Muniz de Oliveira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Este programa de extensão tem como objetivo geral o treinamento de
docentes e discentes do Curso de Agronomia e Ciências Biológicas em práticas
agrícolas sustentáveis e sua difusão entre aos agricultores familiares residentes no
Distrito de Maria Quitéria, Feira de Santana, Bahia.

S

egurança Alimentar e Inclusão Digital em Comunidades de Agricultura Familiar
do Interior Baiano - CONSEPE: 132/2011 de 10/08/2011 - COORDENAÇÃO:
Pablo Rodrigo Fica Piras
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Melhorar a qualidade de vida nas comunidades de agricultura familiar,
mediante a inclusão de tecnologias sociais e de informação, direcionadas à segurança
alimentar dos processos produtivos e à inclusão digital dessas comunidades, no
interior baiano.

S

egurança e Qualidade de Vida na Indústria da Construção Civil - CONSEPE:
105/2014 de 11/11/2014 - COORDENAÇÃO: Sergio Tranzillo França
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO:

