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UNIVERSIDADE FEDERAL BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  

 

ACCS – AÇÃO CURRICULAR EM COMUNIDADE E EM SOCIEDADE – 2014.1 

A matricula nas disciplinas de ACCS será feita pela web como as demais disciplinas da graduação. 
Assim, para se inscrever na Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) INOVAÇÂO, 
os alunos interessados deverão: 

� Escolher a ACCS de sua preferência para o semestre 2014.1; 

� Fazer a matrícula pela web, se atender ao pré requisito exigido pelo professor, 
conforme  consta neste cartaz. 

COORDENADOR / CONTATO CÓDIGO / TÍTULO ENCONTROS SAÍDAS A CAMPO 
CURSOS 

ENVOLVIDOS 
VAGAS PRÉ-REQUISITO 

1 – Adelmo Ferreira de Santana 
afs@ufba.br 

MEVC27 – Cabrito 
Ecológico na Caatinga: 
Alternativa Sustentável 
para a Agricultura de Base 
Familiar 

Quintas-Feiras: 11h às 13h 
– Auditório da Escola de 
Medicina Veterinária e 
Zootécnica/UFBA 

Sexta- Feira de 07h às 18h 
Sábado de 07 às 18h 
Domingo de 07 às 16h 
Local (is) da(s) atividade(s): 
Assentamento Novos Bandeirantes e 
Borá, Quilombos Algodão dos Negros 
e Lagoinha, (município de São Gabriel 
– BA); Comunidade Alto do Bonito 
(município de Presidente Dutra). 

Medicina Veterinária, 
Zootécnica, Biologia 

08 

Alunos preocupados em desenvolvimento de 
atividades extensionistas com a aplicação de 
conhecimentos adquiridos em sala de aula nas 
comunidades assistidas. É de interesse também 
que o interessado tenha como objetivo de 
participação nesse programa, o 
desenvolvimento acadêmico, técnico e social do 
grupo e dos pequenos produtores rurais. Não 
serão necessárias experiências prévias de 
extensão rural, porém deve-se o aluno deve ter 
humildade para reconhecer os conhecimentos 
do homem do campo e sua capacidade de 
resolução de problemas na comunidade. 

2 – Antônio de Lisboa Ribeiro 
Filho 
alisboafilho@uol.com.br 
 

MEVC25 – Utilização de 
biotecnologias reprodutivas 
no melhoramento genético 
animal da bovinocultura 
leiteira da região do 
Recôncavo da Bahia 

Quartas-Feiras: 11h e 13h – 
Sala de aula do setor de 
Reprodução Animal 
localizada no Hospital 
Veterinário da Escola de 
Medicina Veterinária/UFBA 

Sábado: 07h e 18h 
Domingo: 07h às 16h 
Local (is) da(s) atividade(s): Fazenda 
Experimental de Entre-Rios – BA, e 
Fazenda Experimental de São 
Gonçalo – BA 

Medicina Veterinária, 
Zootécnica, Biologia e 
Biotecnologia 

10 

Os estudantes de Medicina Veterinária têm que 
ter cursado a disciplina MEV 148, já os 
estudantes de Zootecnia devem ter cursado a 
disciplina MEVA 78. Além disso, o estudante 
que se enquadra nesta atividade extensionista é 
aquele com consciência dos problemas sociais, 
disposto a por em prática os conhecimentos 
obtidos na universidade e aprender as 
inovações das biotecnologias reprodutivas 
oferecidas à comunidade. 

3 – Auristela Félix Teodoro 
auristelafelix@ufba.br 

FCCB91 – Extensão 
Universitária ao 
Desenvolvimento 
Científico, Tecnológico e 
de Inovação: Registro de 
Patentes de Invenção 

Quintas-Feiras: 14h às 17h 
– Faculdade de Ciências 
Contábeis/UFBA 

Sextas- Feiras: 08h às 17h – Local (is) 
da(s) atividade(s): Aterro sanitário e/ou 
cooperativa de catadores de resíduos 
sólidos no interior da Bahia, em Ilhéus; 
Escolas Públicas de Regiões 
Periféricas da Região Metropolitana de 
Salvador. 

Ciências Contábeis, 
Administração, 
Economia, BI em 
Ciência e Tecnologia, 
Engenharia de Produção 
e Engenharia da 
Computação 

20 

Ter preferencialmente estudado em Escola 
Pública, bom escore de notas, proatividade, 
pontualidade, assiduidade e capacidade de 
trabalhar em equipe 

4 – Climene Laura de Camargo 
climenecamargo@hotmail.com 

ENFB89 – Tecnologias 
Sociais e Saúde: promoção 
do desenvolvimento de 
comunidades quilombolas 

Quartas-Feiras: entre 14h e 
17h (podendo ser revisto a 
depender das necessidades 
do grupo de alunos) – 
Escola de 
Enfermagem/UFBA 

Sábados: 08h e 12h – Local (is) da (s) 
atividade (s): Ilha de Maré, Praia 
Grande (Associação Beneficente 
Educacional e Cultural de Ilha de 
Maré). 

Enfermagem, 
Odontologia, Nutrição, 
Medicina, Engenharia 
Química, Engenharia 
Mecânica, e 
Comunicação 

16 
Disponibilidade para viagens de barco, e  deve 
estar cursando pelo menos o segundo ano do 
curso de graduação (4ª semestre) 

5 – Leonardo Abreu Reis 
leonardor@ufba.br 

COMB39 – Memória Social 
e identidades: audiovisual 
como tecnologia social em 
educação 

Quintas-Feiras: 13h às 17h 
– Faculdade de 
Comunicação/UFBA 

Segunda-Feira à Sexta-Feira: 09h às 
19h – Local (is) da (s) atividade (s): 
Santo Antônio de Jesus, Jequié e 
Itaberaba – BA 

Arquivologia, Artes, 
Cinema e Audiovisual, 
Educação, 
Humanidades, 
Jornalismo, Produção da 
Cultura e da 
Comunicação 

14 

Estar matriculado em um dos cursos de 
graduação elencados nesse projeto, disposição 
para o trabalho em campo, incluindo viagem e 
estadia nas cidades programadas, espírito de 
cooperação e trabalho em grupo. 

6 – Maria Clara Barretto de 
Freitas Melro Braghiroli 
melro@ufba.br 

ICSC60 – 
Empreendedorismo em 
Biotecnologia 

Quartas-Feiras: 09h – 
Instituto de Ciências da 
Saúde/UFBA 

Sexta-Feira: 09h – Local (is) da (s) 
atividade (s): Visitas técnicas a 
cooperativas agrícolas, hortos, 
laboratórios diversos, empresas de 
base tecnológica. 

Biotecnologia, Química, 
Física, Engenharia 
Química, Engenharia de 
Produção, Engenharia 
Sanitária e Ambiental, 
Medicina, Farmácia, 
Nutrição, BI de Ciência e 
Tecnologia 

25 

Os alunos devem demonstrar interesse no 
desenvolvimento de iniciativas criativas, 
possuírem facilidade de expressão oral, boa 
redação, conhecimento prévio nos softwares 
PowerPoint e Excel. Além disso, demonstrar 
organização, proatividade, comprometimento. 

7 – Rodrigo Freitas Bittencourt 
rfb@ufba.br 

MEVC26 – Melhoramento 
genético e banco de 
germoplasma de caprinos 
e ovinos nativos do 
nordeste brasileiro 

Quartas-Feiras: 11h e 13h – 
Setor de Reprodução 
Animal localizada no 
Hospital Veterinário da 
Escola de Medicina 
Veterinária/UFBA 

Sexta-Feira: 07h às 18h 
Sábado: 07h às 18h 
Domingo: 07h às 16h 
Local (is) da (s) atividade (s): Fazenda 
Experimental de Entre Rios da 
EMEVZ; Estação Experimental da 
EBDA (Jaguarari – BA e Nova Soure – 
BA); Fazenda Várzea do Gato 
(Jeremoabo – BA); Quilombos Algodão 
dos Negros e Lagoinha (São Gabriel – 
BA); Assentamento Novos 
Bandeirantes (São Gabriel – BA); 
Comunidade Alto do Bonito 
(Presidente Dutra – BA); 
Assentamento Borá (Central – BA). 

Medicina Veterinária, 
Zootécnica, Biologia 

08 

Não será necessária aos interessados na 

ACCS alguma experiência prévia em 

atividades de extensão, entretanto os 

alunos devem se mostrar preocupados 

com a melhoria nas condições de vida de 

pequenos produtores rurais do semi-árido 

baiano, com a conservação de recursos 

genéticos naturais brasileiros, evitar a 

extinção de raças nativas, e, sobretudo no 

desenvolvimento acadêmico embasado em 

uma visão ético-social. 


