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PROJETOS DE 2010-2013
n° Projeto Chamada Professor(a)

1 PROPES 

2 PROPES José Rodrigues 

3 PROPES 

4 PROPES Geovane Barbosa do Nascimento

5 PROPES 

6 PROPES 

7 PROPES 

8 PROPES 

9 FAPESB 

10 PROPES 

11 PROPES 

12 Efeito da desidratação osmótica na qualidade de frutas desidratadas PROPES Ivan de Oliveira Pereira

13 PROPES Cristiane Pereira de Lima 

14 PROPES 

15 Presença de lixo marinho em estômagos de peixes no litoral de Ilhéus e Uruçuca-BA PROPES 

16 PROPES Cristiane Pereira de Lima 

Aproveitamento do Soro do leite fluido na elaboração de pães hot dog Biano Alves de Melo Neto

Caracterização das unidades geoambientais e avaliação da capacidade de carga nas 
praias do município de Ilhéus, litoral sul do estado da Bahia, como ferrramenta para 
gestão de turismo costeiro

Desenvolvimento de embalagens biodegradáveis (biofilme) a partir da casca do cacau 
(Theobroma cacao) Biano Alves de Melo Neto

Desenvolvimento de instrumentos simples e equipamentos de precisão em projetos 
conservacionista: um projeto interdisciplinar para estudantes do curso técnico de 
agrimensura e Agropecuária 

Avaliação da qualidade microbiológica de leite cru comercializado em Uruçuca-Ba Elck Almeida Carvalho

Produção de silagem de milho cultivado com diferentes níveis de adubação nitrogenada 
combinado com inoculação de Azospirilium brasiliense Carlindo Santos Rodrigues

Desenvolvimento e avaliação de compotas e desidratados a partir de frutas tropicais 
visando o fortalecimento da agricultura familiar na região de Uruçuca-Ba Biano Alves de Melo Neto

Utilização da plasticultura no cultivo de hortaliças no município de Uruçuca-Ba
Elizene Damasceno Rodrigues 

Soares

Identificação do publico-alvo no território litoral sul para formação de profissionais nos 
cursos técnicos do IF Baiano campus Uruçuca tendo envista a inclusão de egressos  no 
mundo do trabalho Sayonara Coutrim Sabioni

Produção de silagem com biomassa cultivada via integração lavoura-pecuária com milho, 
capim piatã e amendoin forrageiro Carlindo Santos Rodrigues

Diferentes dosagens da solução de tiririca (Cyperus rotundus L.) usada como hormônio 
natural de enraizamento em mudas de limão tahiti Anapaula de Paula Cidade Coelho

Aspectos microbiológicos de lanches prontos para consumo comercializados no município 
de Uruçuca-Ba

Caracterização da comunidade da Vila de Serra Grande para um programa de coleta 
seletiva Anapaula de Paula Cidade Coelho

Perimar Espírito Santo de Moura

Qualidade microbiológica de requeijão de corte comercializado na feira livre de Uruçuca-
BA
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17 Utilização de leguminosas na recuperação de solos em áreas de restauração no PESC PROPES 

18 Levantamento dos produtores agroecológicos do Território Litoral Sul PROPES Cinira de Araújo Fernandes

19 Composição da ictiofauna da Baía do Pontal PROPES 

20 PROPES 

21 PROPES 
22 Avaliação da atividade antimicrobiana de plantas da Região Sul da Bahia PROPES Cristiane Pereira de Lima 
23 Isolamento de bactérias láticas de fermentação do cacau  PROPES Cristiane Pereira de Lima 

24 PROPES Josué de Souza Oliveira

25 PROPES Josué de Souza Oliveira

26 PROPES Josué de Souza Oliveira

Anapaula de Paula Cidade Coelho

Perimar Espírito Santo de Moura

Cadeia produtiva do leite na Bacia da Almada: boas práticas agropecuárias e melhoria nas 
condições higiênico-sanitárias Julianna Alves Torres

Avaliação sensorial de iogurte achocolatado desenvolvido com diferentes concentrações 
de pó de cacau Rilvaynia Dantas Soares

Desenvolvimento de bebida láctea tratada termicamente com diferentes concentrações de 
níbs de cacau

Desenvolvimento do doce de leite pastoso com diferentes concentrações de níbs de 
cacau

Avaliação sensorial da bebida láctea tratada termicamente desenvolvida com diferentes 
concentrações de massa de cacau
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PROJETO 2013-2015
n° Projeto Chamada Professor(a)

1 PROPES 

2 PROPES Josué Oliveira
3 PROPES 

4 PROPES 

5 PROPES 

6 PROPES 

7 PROPES 

8 PROPES Carla da Silva Sousa

9 PROPES Carla da Silva Sousa
10 Utilização de mel de cacau para a produção de licor e suco integral PROPES Ivan de Oliveira Pereira

11 PROPES Leandro Sampaio Oliveira Ribeiro

Análise da qualidade do efeito multicaminho em estações de monitoramento contínuo da 
RBMC Adeliton Oliveira

Desenvolvimento de queijo Petit Suisse adicionado de cultura com potencial probiotico a 
partir do leite desnatado de búfula
Bioecologia da letiofauna costeira de Ilhéus Perimar Moura

Bactérias diazotróficas associadas a cultura do sorgo forrageiro no município de Uruçuca – 
Ba Carlindo Soares Rodrigues

Valoração da qualidade recreacional de praias arenosas, penísula de Maraú, baixo sul do 
estado da Bahia Perimar Moura

Epidemiologia Preventiva da moniliase do cacau no estado da Bahia utilizando sistemas de 
informação com ênfase em mineração de dados Rilvaynia Dantas Soares

Papilomatose bovina: Perfil hematológico e avaliação da resposta de bovinos a diferentes 
tratamentos

Wanessa Queiros Camboim 
Barros

Actinobactérias no controle do mal-das-folhas em mudas de seringueira (aprovado no 
campus Valença)
Aspectos ecológicos de fungos micorrízicos arbusculares em plantios de dendê do Baixo Sul 
da Bahia (aprovado no campus Valença)

Implantação de pastagem consorciada de gramínea com leguminosa e produção de silagem 
via integração lavoura-pecuária com milho



2015-2016

Página 4

PROJETO 2015-2016
n° Projeto Chamada Professor(a)

1 PROPES 

2 CNPq 
3 Cacau Cabruca Sul da Bahia: História e Qualidade de Um produto Ligado a Mata Atlântica FAPESB  

4 CNPq 

5
TCC

Francisco de Sousa Lima 

6
FAPESB  

7
TCC

8 FAPESB 

9 FAPESB 

10
TCC

11 PROPES 
12 Inovações na fermentação do cacau PROPES Tais Mara Cerqueira

Equipamento manual para quebra de cacau (Teobroma cacao) Paulo Menucci Sabioni

Desenvolvimento de Sistema de Produção em Conformidade Orgânica e aumento da Qualidade de 
Cacau de Cooperativas do Sul da Bahia Durval Libânio Neto Mello

Durval Libânio Neto Mello

Projeto, construção e avaliação de estufa secadora solar alternativa, de baixo custo, para secagem de 
amêndoas de cacau (Theobroma cacao L.) com sistema de bandejas móveis. Paulo Menucci Sabioni

Produção de biomassa vegetal e avaliação da capacidade simbiótica de diazotróficas em crotalária no 
Sul da Bahia

Produção de cebolinha (Allium fistulosum) e alface (Lactuca sativa) em cultivo solteiro e consorciado 
com manjericão 

Ariana Reis Messias 
Fernandes de Oliveira

Potencial alelopático de hortelã miúdo (Mentha x villosa) sobre a germinação e o crescimento inicial 
de alface (Lactuca sativa) e cenoura (Daucus carota)

Ariana Reis Messias 
Fernandes de Oliveira

Êxodo Rural dos agricultores familiares na região do Catongo no município de Itajuípe-BA
Joana Darc Virgínia dos 
Santos

Resíduos orgânicos transformados em adubo foliar por minhocas Californiána Eisenia Foetida 
Anapaula de Paula Cidade 
Coelho

Produtividade de cenourta (Daucus carota) e alface (Lactuca sativa) em cultivares solteiro e 
consorciado com hortelã (Mentha villosa)

Ariana Reis Messias 
Fernandes de Oliveira

YOUCHOCOLATIER – Software para controle de processos, formulação e adequação da informação 
nutricional de chocolates

Ivan de Oliveira Pereira 
Bruno Niela             
Agnaldo Freire
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