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12/02/2019 - Mesa Redonda: Eco Usina e Cadastro Multifinalitário 

No dia 12 de fevereiro de 2019 foi realizada a Mesa 
Redonda intitulada Eco Usina e Cadastro Multifinalitá-
rio. O evento foi desenvolvido em parceria com o Cen-
tro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desen-

volvimento Sustentável (CBCN). 
 
Durante a mesa redonda foram abordados os seguintes 
temas: Eco Usina (palestrante - Jocélio Melo  - Coorde-
nador Nacional de Resíduos Sólidos); Cadastro Multifi-
nalitário (palestrante - Alessandro Regino - Prersidente 
do Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e 
Desenvolvimento Sustentável (CBCN)). Após a aborda-
gem pelos palestrantes foi aberto o espaço para discus-
são com o público. Os temas abordados na mesa re-
donda foram organizados para esclarecer à comunidade 
interna e externa o disposto na  Lei Federal n.º 

13.019/2014 e sobre o Cadastro Territorial Multi-

finalitário.  
 
O evento contou com a participação de 113 pes-
soas, dentre elas estiveram presentes represen-
tantes, Promotores, Secretários e Prefeitos dos 
municípios  de Cruz das Almas, Lauro de Freitas, 
Castro Alves, Formosa do Rio Preto, Santo Antô-
nio de Jesus, Irará, Esplanada, Conceição do Al-
meida, Muritiba, Vitória da Conquista, Cachoeira, 
Santo Amaro, Valença e Candeias, além de docen-
tes, discentes e servidores técnico-administrativos 

da UFRB.  
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19/03/2019 - 7º Leilão da Fazenda Experimental do CCAAB 

O 7º Leilão da Fazenda Experimental do Centro de 
Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 
foi realizado no dia 03 de abril de 2019, sendo arrema-
tados 79 animais. Os bovinos leiloados foram das raças 
nelore (bovinos de corte), girolando e mestiços 
(bovinos leiteiros). Os lotes foram disputados por pro-

dutores rurais da região. 
 
O objetivo do leilão é atender a necessidade de redu-
ção do quantitativo de animais através da alienação por 
leilão, para buscar o aperfeiçoamento da administração 
dos recursos disponibilizado pela UFRB (mão de obra, 
instalações, pastagens, equipamentos, etc.) de forma a 
possibilitar, sem prejuízos, o desenvolvimento das ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão do CCAAB, se-

guindo o disposto na legislação referente à aliena-
ção de bens da administração pública sujeitando-se 
à observância de normas da Lei 8.666/1993 e nos 

Decretos 99.658/1990 e Decreto 6.087/2007. 
 
A sétima edição do leilão arrecadou via Guia de 
Recolhimento da União (GRU) R$ 117.055,00. O 
leilão não tem fins lucrativos e todo valor arreca-
dado é revertido em compra de ração, medica-
mentos, fertilizantes,  manutenção das estrutu-
ras,  do rebanho remanescente e outros gastos 
necessários para a manutenção das aulas do 

CCAAB/UFRB na Fazenda Experimental. 
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O primeiro semestre letivo de 2019 começou a to-
do vapor no CCAAB! Os novos estudantes foram 
recebidos com atividades promovidas por Grupos 
Estudantis, Professores, Coordenadores de Cursos e 
Gestores de Setores. 
 
O Reencôncavo do CCAAB 2019.1 foi realizado nos 
dias 28 e 29 de março de 2019. A professora Gabri-
ela Pinheiro, Gestora do Núcleo de Atividades de 
Extensão, conduziu as atividades. 
 
O evento contou com a presença da Direção e Vice-
Direção do CCAAB; representantes da Pró-Reitoria 
de Graduação (PROGRAD), Núcleo de Gestão de 
Meio Ambiente (NUMAM), Biblioteca, Núcleo de 
Gestão Técnico Acadêmico (NUGTEAC/
CCAAB), Coordenadores dos Cursos de Graduação 
e membros dos grupos estudantis (Coletivo Acadê-
mico de Gestão de Cooperativas – CAC, Diretório 
Acadêmico Livre de Agronomia - DALA, Movimento 
Negro Unificado – MNU, PET Agronomia, PET Co-
nexões de Saberes Socioambientais, PET Mata Atlân-
tica, Empresa Cultivar Jr. e Associação Atléti-
ca Acadêmica de Agronomia – “Os Brutus”). 
 
Compareceram ao evento 144 calouros dos cursos 
de Agronomia (29), Licenciatura em Biologia (25), 
Medicina Veterinária (27), Tecnologia em Agroecolo-
gia (19) e Tecnologia em Gestão de Cooperativas 
(44). Os estudantes foram instruídos a se dedicarem 
aos estudos, aproveitar as diversas oportunidades 

28 a 29/03/2019 - Reencôncavo 2019.1  

que a Universidade oferece, além da importância do 
cuidado com a saúde. Também foi enfatizado o com-
promisso que devem ter com suas famílias, com a 
instituição que representam e com o país, que inves-
te na sua formação.  
 
A atividade buscou proporcionar a integração entre 
os discentes, tirar dúvidas sobre a rotina acadêmica 
no ensino superior, apresentar os coletivos forma-
dos por estudantes do CCAAB/UFRB, além de insti-
gar os recém-ingressos a perceber o universo acadê-
mico no qual estão inseridos de forma a orientá-los 
a como agir em situações difíceis. Os calouros rece-
beram um folder com as orientações do NUGTEAC/
CCAAB além de uma agenda universitária fornecida 
pelo estudante, Fabiano Latini, do curso de Tecnolo-
gia em Gestão de Cooperativas. 
 
Durante e após o momento de integração, os estu-
dantes foram convidados para um delicioso coffee 
break fornecido pela Pro-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis (PROPAAE). No encerramento do evento 
houve uma belíssima apresentação do Grupo Artísti-
co e Cultural 20 de Novembro, coordenado por 
Jaylson Santos – Mestre Nego Jay. O grupo apresen-
tou a dança folclórica Maculelê e os estudantes pre-
sentes puderam interagir nas apresentações da Roda 
de Capoeira e do Samba de Roda.  
 
Texto: Professora Gabriela Pinheiro Gestora do Nú-
cleo de Atividades de Extensão 
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O Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Bioló-
gicas da UFRB realizou no dia 28 de maio de 2019 a 
5ª Cavalgada do CCAAB, organizado pela Direção 
do CCAAB, sob a coordenação do Prof. Elton da 

Silva Leite.. 
 
O evento contou com os seguintes apoios: Prefeitu-
ra de Cruz das Almas, Colégio Acadêmico (Pituba), 
Passo a Passo Calçados, RuralVet - Loja Agropecuá-
ria, O Boiadeiro - A casa do Fazendeiro, Cofel - Loja 
de departamentos, Votrir - Representações Agrope-
cuárias, Triumph - Ração para equinos e Studio Bubu 

gravações. 
 
 O objetivo do evento foi promover a cidadania e 
inclusão social, aproximando a comunidade com os 
docentes, técnicos e discentes dos cursos do CCA-
AB e famílias rurais; capacitação da comunidade por 

28/04/2019 - 5ª Cavalgada do CCAAB  

meio de cursos voltado ao cuidado dos animais; ar-
recadação de alimentos para doações aos mais ne-
cessitados; incentivo à qualificação, através dos cur-
sos de graduação e pós-graduação da UFRB; possibi-
litar o interesse da sociedade pela educação, cultura 
e interação social, pois a troca de informações é 

essencial para o crescimento do ser humano. 
 
A Cavalgada teve abertura no Pavilhão de Aulas II da 
UFRB, Campus Cruz das Almas, onde foi ministrada a 
palestra “Nutrição e Reprodução de equinos”, minis-
trada pela Profª Cristiane Silva Aguiar (CCAAB/
UFRB e Zootecnista Johnny Santos Jesus. No evento 
foi distribuída a cartilha “Cuidados com os equinos 
antes, durante e depois da Cavalgada” de autoria da 
Profª. Drª. Natalie Borges Leite (CCAAB/UFRB) e 
Ms Jailson Machado Brandão (Servidor Técnico La-

boratório CCAAB/UFRB).  
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O evento contou com a presença de aproximadamente 1500 participantes. Foram arrecadados cerca de 280 
kg de alimentos, em sua maioria feijão, os quais foram doados para a Associação Pestalozzi, Centro Espírita 
Antônio de Pádua, Lar dos idosos de Cruz das Almas, Creche Marinalva F. Vilas Boas e Creche  Zulmira 

Cruz Silveira. 
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Em 21 de maio de 2019, no auditório da biblioteca do campus 
da UFRB de Cruz das Almas, foi realizado o evento intitulado 
Conhecer e Reconhecer as Competências dos Egres-
sos de Gestão de Cooperativas. A atividade objetivou 
estreitar os laços com os segmentos que absorvem os egres-
sos do curso de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas no 
mundo do trabalho, no sentido de trocar experiências, sabe-
res e sugestões que aprimorem a qualificação daqueles que 
irão atuar com a gestão dos empreendimentos associativos e 
cooperativos. 
 
O evento coordenado pelos docentes Eliene Anjos, José San-
tana e Alessandra Bandeira, contou com uma mesa de abertu-
ra composta pela vice-reitora, naquele período, Georgina 
Gonçalves, a Pró-reitora de Extensão, Tatiana Velloso, o 
Diretor do CCAAB, Elvis Lima e o coordenador do referido 
curso, Hugo Matias. Todos enfatizaram a importância dos 
egressos em Gestão de Cooperativas para fortalecer a gestão 
coletiva, um dos principais desafios para assegurar a viabilida-
de econômica das cooperativas e empreendimentos da eco-
nomia solidária no estado.  
 
A participação das organizações que prestam assistência téc-
nica e extensão rural para a agricultura familiar nos territó-
rios de abrangência da UFRB foi significativa. Estiveram pre-
sentes a Associação das Cooperativas de Apoio à Agricultura 
Familiar e Economia Solidária - ASCOOB, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP, a Humana 
Brasil, a Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra - CEDI-
TER, o Instituto do Desenvolvimento Social e Agrário do 
Semiárido - IDESA e a Cooperativa de Trabalho Multidiscipli-
nar de Prestação de Serviços e Assistência Técnica - Cooper-
multa. Além dessas, contamos com a Central da Cooperativa 
de Crédito Ascoob e do poder público, com destaque para a 
Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres – SPM, do 
Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar – SETAF e 
da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR.  
 
 Os organizadores do evento resgataram que o curso foi uma 
demanda da sociedade civil que diagnosticou a fragilidade 
organizacional dos empreendimentos solidários e da agricul-
tura familiar. Nesse sentido, docentes e discentes do curso 
apresentaram os eixos norteadores da formação dos gradu-
andos e os resultados de alguns trabalhos de conclusão de 
curso que versam sobre uma diversidade temática que envol-
ve as cooperativas e associações. A importância do dialogo 
foi destacado entre os convidados pela possibilidade da troca 
de experiência entre aqueles que já têm no seu quadro de 
profissionais egressos do curso. O excelente desempenho 
desses egressos foi ressaltado por apresentar um diferencial 
nas relações estabelecidas com o publico alvo de cada entida-
de. Conforme os depoimentos, os gestores de cooperativas 
da UFRB são caracterizados pelo tratamento humanizado que 
dedicam ao outro, construindo uma relação de proximidade 
que não é uma habilidade tão facilmente encontrada nos pro-
fissionais que atuam com gestão no mercado. 
 
Além desses aspectos, estabeleceu-se uma relação com a 
representação do Colegiado Territorial do Recôncavo para 
estimular os graduandos participarem das instâncias que sub-
sidiam a política territorial como estratégia de formação prá-
tica para além dos conteúdos aprendidos teoricamente. E, na 

21/05/2019 - Evento Visibilizar para Reconhecer: Dialogo com Potenciais Empregadores dos 
Gestores de Cooperativas  

questão dos editais da política pública que selecionam profis-
sionais para atuar com os empreendimentos da agricultura 
familiar, foi pautada a necessidade de adequar os baremas que 
balizam o perfil exigido para contratação dos gestores, com o 
intuito de valorizar as experiências dos egressos que têm no 
currículo estágios com essas organizações. Contudo, essas 
vivências não são consideradas como experiências profissio-
nais, o que acarreta desvantagens para os recém formados.  
 
Ao final da atividade, destacou-se a necessidade de mais diálo-
gos entre as organizações que atuam com esses empreendi-
mentos e o corpo acadêmico da UFRB. Ademais, reafirmou-
se a importância da formação de gestores que compreendem 
os desafios de contribuir com o aprimoramento da gestão de 
empreendimentos coletivos que têm na participação demo-
crática o diferencial com seus congêneres.  
 
Texto e imagens: Profª Eliene Gomes dos Anjos (CCAAB/UFRB) 
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Nos dias 27 e 28 de maio de 2019 foi realizado o curso de Doma e Rédea, ministrado pelo Zootecnista Steve Bezer-
ra. O evento foi organizado e promovido pela empresa “O Boiadeiro - A casa do Fazendeiro”. 

27 e 28/05/2019 - Curso de Doma e Rédea 
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29/05/2019 -  Fazenda Experimental do CCAAB entrega novo espaço de apoio às aulas práticas 
no curral de manejo para bovinos 

Conforme crono-
grama de aplicação 
dos recursos arre-
cadados através do 
projeto da Fazenda 
Experimental do 
CCAAB (aquisições 
de materiais de con-
sumo e permanente, 
melhorias nos seto-
res e construção de 
pequenas instala-
ções), foi realizada 
no dia 29 de maio 
de 2019 a entrega 
do novo espaço 
para apoio às ativi-
dades de aulas prá-
ticas no Curral de 
manejo dos bovi-
nos da  Fazenda ou curral da 
“Politeno” como é conhecido. 
  
Apesar da construção do Curral para 
manejo dos bovinos da Fazen-
da ter sido realizada em 2010, o 
mesmo era fruto de reclamações 
constante de seus usuários, devido à 
inexistência de estrutura de apoio, 
como por exemplo, um sanitário e/
ou um lavatório. 
 
 Assim, o objetivo da melhoria reali-

zada em maio de 
2019 foi oferecer con-
forto aos discentes, 
docentes e pessoal de 
campo, pois no referi-
do espaço além da 
construção de sanitá-
rio para portador de 
necessidades especi-
ais, construiu-se tam-
bém um lavatório com 
bancada, área de cir-
culação compatível, 
canaleta de drenagem 
para os dejetos gera-
dos na seringa 
do curral e fossa de 
recepção destes deje-
tos. 
  

A instalação é um importante equipamento da Fazenda Experimental 
para utilização em procedimentos diversos relacionados à bovinocul-
tura. Nela são realizadas aulas práticas dos componentes curriculares 
dos cursos de graduação e pós-graduação do CCAAB, como Medicina 
Veterinária, Zootecnia e Agronomia, além de procedimentos como a 
contenção de bovinos para aulas práticas, administração de medica-
mentos e procedimentos cirúrgicos, vacinação, diagnóstico de gesta-
ção, exames clínicos, coleta de sêmen, procedimento de marcação e 
identificação para registro patrimonial, apartação de animais, embar-
que para transporte de animais, etc. 
 
Texto: Erivaldo de Jesus da Silva (Coordenador Técnico da Fazenda Ex-
perimental do CCAAB/UFRB) 
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31/05/2019 - Colação de Grau da turma de Formandos 2018.2 dos Cursos de Graduação do 
CCAAB 

Os formandos 2018.2 dos cursos de graduação do CCA-
AB colaram grau no dia 31 de maio, no Anfiteatro Auditó-
rio da Biblioteca da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB), Campus Cruz das Almas. 
 
A mesa foi composta pelo diretor do CCAAB e coordena-
dores dos cursos de graduação: Prof. Nielson Machado 
dos Santos (Vice-Coordenador do Curso de Agronomia); 
Prof. Marcelo Carneiro de Freitas (Vice-Coordenador do 
Curso de Engenharia de Pesca); Prof.ª Leila de Lourdes 
Longo (Coordenadora do Curso de Bacharelado em Biolo-
gia); Prof. Gabriel Ribeiro (Coordenador do Curso de Li-

cenciatura em Biologia); Profª. Tatiana Cristina 
da Rocha (Vice-Coordenadora do Curso de 
Tecnologia em Agroecologia); Prof. José da Con-
ceição Santana (Vice-Coordenador do Curso de 
Tecnologia em Gestão de Cooperativas); Prof.ª 
Letícia Santos Rezende (Coordenadora do Cur-
so de Medicina Veterinária) e Prof. Liniker Fer-
nandes da Silva (Vice-Coordenador do Curso de 
Engenharia Florestal). 
 
No final da colação de grau foi entregue um cer-
tificado do "Prêmio Discente Destaque", por 
curso. 



Página 13 INFORMATIVO CCAAB 



Página 14 INFORMATIVO CCAAB 



Página 15 INFORMATIVO CCAAB 

O Seminário de Educação Ambiental, que 
acontece anualmente em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
é uma iniciativa da Direção do CCAAB/
UFRB com o Espaço Cultural e Ecológico 
TRARIPE. 
 
A terceira edição do evento, promovido 
pelo Núcleo de Gestão de Atividades de 
Extensão, realizada no dia 07 de junho de 
2019, no Auditório da Biblioteca do Campus 
de Cruz das Almas, teve como te-
ma “Resíduos Sólidos e seus Impactos 
Ambientais”. 
 
De acordo com a coordenadora do evento, 
Profª. Gabriela Pinheiro, “o tema é de gran-
de interesse e relevância aos municípios bra-
sileiros. Uma gestão inadequada destes resí-
duos causa impactos negativos ao meio am-
biente e à saúde da população”. 
 
A temática foi debatida em mesa redonda 
mediada pelo Prof. Renato Almeida. O Prof. 
Jesus Delgado apresentou os aspectos rela-

07/06/2019 - III Seminário de Educação Ambiental do CCAAB e Traripe 

cionados à geração, acúmulo e disposição inadequada dos re-
síduos sólidos; projetos de gerenciamento integrado 
de resíduos sólidos a nível territorial do Recôncavo, além de 
empreendimento considerado modelo em separação, trata-
mento de material reciclável e aterros sanitários. O Prof. Viní-
cius Rocha, através da palestra “Influência dos Resíduos Sóli-
dos Urbanos nas Mudanças Climáticas”, apresentou a evolu-
ção das emissões de Gases de Efeito Estufa ao longo das déca-
das, enfatizou a quantidade de gás metano registrada decor-
rente da má gestão de resíduos sólidos e as medidas que de-
vem ser tomadas para reduzir as emissões dos gases de efeito 
estufa gerados por resíduos sólidos no Brasil. 
 
A ação reuniu estudantes do 2º e 3º ano do curso Técnico em 
Agropecuária do Centro Territorial De Educação Profissional 
Recôncavo, secretário de Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico de Santo Amaro, secretária de Meio Ambiente e 
Agricultura de Muritiba, estudantes dos cursos de Agronomia, 
Licenciatura e Bacharelado em Biologia, Engenharia Ambiental, 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais, técnicos 
e docentes do CCAAB/UFRB. 
 
 
Texto: Professora Gabriela Pinheiro Gestora do Núcleo de Ati-
vidades de Extensão 
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O CCAAB na Praça é um Projeto que vi-
sa proporcionar à comunidade do municí-
pio de Cruz das Almas contato com as 
atividades de ensino, pesquisa e exten-
são desenvolvidas nos cursos de graduação 
e pós-graduação do CCAAB. 
 
No dia 8 de junho de 2019 o CCAAB, a-
través do Núcleo de Gestão de Atividades 
de Extensão, realizou o II CCAAB na 
Praça. O evento fez parte da programa-
ção da Semana do Meio Ambiente da Se-
cretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 
da Prefeitura de Cruz das Almas, 
e ofereceu à comunidade Cruzalmense 
ações voltadas à sustentabilidade, acesso 
às pesquisas desenvolvidas no ambiente 
acadêmico e informações sobre bem-estar 
e posse responsável de animais, assim co-
mo os benefícios da interação humano-
animal. 
 
A programação do evento contou com:  
 
• Exposição de hortas verticais, coordena-

da pela Profª. Maria Lúcia Sodré;  
 
• Participação da Empresa Tarrafa Júnior 

do curso de Engenharia de Pesca, através 
da apresentação de um protótipo de um 
sistema aquapônico (aquarioponia) que 
combina a produção de hortaliças com o 
cultivo de peixes, possibilitando uma e-
conomia de até 90% de água em relação 
a agricultura convencional, além de elimi-
nar a liberação de efluentes no meio am-
biente por se tratar de um sistema de 
recirculação fechado. 

 
• Exposição de comedouros pets produzi-

dos com material recicláveis, coordenado 
pelo estudante de graduação, Luã Fábio, 
do curso Bacharelado Interdisciplinar em 
Ciências Ambientais; 

 
• Apresentação de técnicas para a criação 

racional de abelhas, dos equipamentos 
utilizados e dos produtos da colmeia, 
além da abordar as questões relaciona-
das sobre a sua importância econômica e 
ecológica (ações coordenadas pelo Setor 
de Apicultura e integrantes do Projeto 
SOS Abelhas); 

 
• Atividades lúdicas relacionadas à preser-

08/06/2019 - 2º CCAAB na Praça 

vação e uso consciente da água, além de divulgação do Projeto 
Cesto de Ideias pelo grupo do PET - Conexões de Saberes 
Socioambientais, coordenado pelo prof. Alexandre Almassy; 

 
• Atividades relacionadas às boas práticas e bem estar animal, 

realizadas pelo Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pe-
quenos Animais (GEPEPA) sob a coordenação da profa. Flávia 
Santin;  

 
• Exposição de trabalhos acadêmicos dos cursos do CCAAB/

UFRB; 
 
• Bazar solidário de roupas e acessórios para custear castrações 

e compra de medicamentos para animais abandonados;  
 
• Distribuição de mudas  e composto orgânico, pela equipe da 

Fazenda Experimental do CCAAB, que foram trocados por 1 
kg de alimento e doados às instituições: Lar dos Ido-
sos, Associação Pestalozzi e Paróquia da Igreja Católica do 
município de Cruz das Almas. 

 
Para a professora Gabriela Pinheiro, gestora das atividades de 
Extensão do CCAAB, “é necessário conectar a universidade 
com a comunidade em que está inserida de forma que os co-
nhecimentos técnico-científicos não fiquem restritos ao ambien-
te acadêmico. Este tipo de atividade oportuniza aos docentes, 
técnico-administrativos e acadêmicos do CCAAB prestarem 
serviços e informações que possam beneficiar as comunidades e 
promover uma verdadeira aproximação entre a comunida-
de acadêmica e sociedade.  A Universidade precisa estar sempre 
de portas abertas e também, ir ao encontro da sociedade." 
 
 
Texto: Professora Gabriela Pinheiro Gestora do Núcleo de 
Atividades de Extensão 
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O Centro de Ciências Agrárias, Ambien-
tais e Biológicas da UFRB realizou no perí-
odo de 10 a 14 de junho de 2019 o curso 
de CEFIR - Cadastro Estadual Florestal de 
Imóveis Rurais, com carga horária de 40h, 

em parceria com o INEMA. 

 

O objetivo neste evento é a formação de 
multiplicadores de técnicos em Regulariza-
ção Florestal, ou seja, servidores capazes 
de absorver e repassar  conhecimen-

10 a 14/06/2019 - Curso  de Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais 

tos (atuando como instrutores em eventos futuros) acerca das 
obrigações legais impostas pelo Código Florestal Brasileiro den-
tre estas obrigações a do Cadastro Ambiental Rural na Bahia, 

o CEFIR. 

 

O Curso foi ministrado pelos técnicos do INEMA: João Carlos 
Souza Barros, João Luiz Osório de Amorim e Joseval Souza de 

Almeida. 
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19/06/2019 - Café da Manhã Junino do CCAAB 
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No dia 05 de julho de 2019 foi realizada a 
avaliação da promoção para classe E, denomi-
nada Professor Titular do docente Elvis Li-
ma Vieira. Estiveram presente parentes, 
amigos, discentes, servidores técnicos e do-

centes da UFRB. 

05/07/2019 - Promoção para classe E, denominada Professor Titular do docente Elvis Lima Vieira 

A comissão avaliadora foi composta pelos professores Clovis 
Pereira Peixoto (CCAAB/UFRB), Alino Matta Santa-
na (UFBA), Lenaldo Muniz de Oliveira (UEFS) e Valdir José 

de Almeida Fonseca (IFBaiano). 
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“No limiar das minhas oito décadas de 
vida, volto, orgulhosamente, aos umbrais 
dos vetustos edifícios mandados construir 
por Landulfo Alves de Almeida então Go-
vernador da Bahia e Agrônomo diplomado 
pela nossa querida Escola, para sediar 
a hoje mais que Centenária Escola de A-
gronomia, criada pelo Impera-
dor Dom Pedro II em 1877, nas terras do 
Imperial Instituto Baiano de Agricultura 
que fora instalado pelo mesmo Imperador 
em 1859. 

Essa é uma grata, maravilhosa e inolvidá-
vel surpresa que a vida me reservou. É 
coisa de Deus. Idoso e aposentado da UF-
BA há quase duas décadas e assim afasta-
do das lides universitárias, me veio essa 
grande honraria, qual seja tecer comentá-
rios sobre o Memorial para progressão ao 
grau de Professor Titular do jovem e talen-
toso Professor Elvis Lima Vieira, meu bri-
lhante ex-aluno. 

Tenho observado a vida de Elvis desde 
muito jovem, já que era amigo de seus pais 
Dete e Aurinha na nossa caminhada no 
seguimento do Salvador Jesus. 

Elvis entrou na Universidade em 1986, 
tornou-se Professor cumpridor de suas obri-
gações universitárias, fortaleceu uma sólida 
amizade com os alunos e fez-se respeitado 
pelos colegas que inclusive têm lhe distin-
guido com representações na administra-
ção universitária; foi assim amalgamando 
uma exuberante carreira que gera alegria 
a seus familiares e ex-professores, entre os 
quais eu me orgulho de ter sido um deles. 

O profícuo trabalho exercido por Elvis nas 
suas atividades universitárias se alongam 
pela docência, extensão, administração e 
pesquisas, com publicações do maior valor 
científico, o que lhe fazem merecer essa 
pleiteada progressão universitária. 

Eu me envaideço de ser amigo de Elvis – 
neto querido do senhor Teotônio Lima – 
além do que fui seu professor de Bioquími-
ca na nossa Querida e Imortal Escola de 
Agronomia, no ano de 1983. Mas, tem um 
fato muito importante que nos une, qual 
seja de ele ter sido professor de meus fi-

lhos quando lecionava no Colégio Cruz das Almas e todos 
eles unanimemente diziam que Elvis era um competente 
Professor; tanto assim que meu terceiro filho Tacilo 
(hoje Cirurgião Dentista) tornou-se um grande conhecedor 
de Física, graças à competência de Elvis que foi seu profes-
sor daquela disciplina no curso científico; e ainda mais, a 
minha primeira neta Tainá, filha de Tacilo, acaba de pas-
sar no vestibular e estuda Física na Universidade. 

Tenho certeza que a progressão funcional de Elvis não vai 
significar sua chegada ao topo universitário para a acomo-
dação, mas uma grande motivação para que ele se fortale-
ça e siga perseguindo o saber e novas metas sejam abra-
çadas e sucesso conseguido com um trabalho continuado e 
agora energizado pelo reconhecimento da Universidade 
em geral. 

Elvis é um jovem e talentoso professor que com certe-
za terá suas forças renovadas e o entusiasmo reforçado 
para que novas conquistas sejam buscadas e conseguidas 
para o bem da agricultura e da Pátria Brasileira, com 
educação forte, pesquisas promissoras e extensão alcan-
çando a população rural.” 

 

Cruz das Almas, julho de 2019 

 
Alino Matta Santana 

Professor Titular da UFBA 

Texto do Prof. Alino Matta Santana para o Prof. Elvis Lima Vieira 



Página 25 Nº I, Ano 2019 

Entre os dias 29 e 31 de agosto, o CCAAB 
participou da 3ª Edição da Berimbau AgroTec, 
feira tecnológica e dinâmica com o “propósito 
de fomentar e facilitar a rotina no campo, 
com apresentação das mais modernas técni-
cas, recursos e ferramentas que impulsionam 

o meio agro”. 
 
Através de um acordo de cooperação firmado 
no inicio de 2019 entre a UFRB e a Berimbau 
Eventos, foi instalada no espaço da feira uma 
unidade de referência em Integração Lavoura 
Pecuária Floresta - ILPF, em uma área de 1,2 
hectares com milho, girassol, mandioca, Crota-
laria spectabilis, capim Aruana, eucalipto, e es-
sências florestais para produção de madeira 
nobre. Tecnologia preconizada no Plano da 
Agricultura de Baixo Caborno – Plano ABC 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abas-

tecimento.  
 
A unidade durante os três dias do evento foi 
visitada por aproximadamente 200 pessoas 
entre estudantes, produtores rurais, técnicos 
e autoridades. Na oportunidade, no espaço 
denominado “Clube do debate em sistemas 
agrícolas conservacionistas”, um grupo de 
discentes dos Cursos de Agronomia e Zoo-
tecnia apresentou para os visitantes além do 
ILPF outras tecnologias preconizadas no Plano 
ABC e implantadas na área como Sistema 
Plantio Direto, Fixação Biológica de Nitrogê-

nio e Recuperação de Pastagens. 

O coordenador da unidade, Profes-
sor Marcos Roberto da Silva, profe-
riu a palestra de abertura do evento 
intitulada “Sistemas integrados de 
produção com vistas a conservação 
do solo e da água”.  
 
O patrocinador do Clube do Debate 
em Sistemas Agrícolas Conservacio-
nistas foi a Fundação Agrisus cuja 
missão desta entidade é “estimular a 
capacitação e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como incentivar a pesquisa agronômica e a 
extensão rural, com a finalidade de gerar, desenvolver e difun-
dir tecnologias destinadas a otimizar a fertilidade da terra de 
forma sustentável e favorável ao meio ambiente”.  
 
Texto e imagens: Prof. Marcos Roberto da Silva (CCAAB/UFRB) 

29 a 31/08/2019 - Participação do CCAAB no Berimbau AgroTec 

Realização: Grupo de Estudos em Sistemas Agrícolas Operacionais – GPESOA/CCAAB/UFRB, Berimbau Eventos, 
RuRaiz Agro Marketing 
 
Parceiros e apoiadores: Rural Agropecuária, Avant Agroquímica, Sementes Agrosol, NEP CORTE UFRB, GEFBA 
UFRB, Embrapa Mandioca e Fruticultura, Embrapa Soja, Lagro – Laboratório Agronômico, Timacagro, Riagro FSA, 
Biomatrix, Inquima, Pirai Sementes, Fazenda Experimental do CCAAB/UFRB. 

Vista aérea da unidade em ILPF – 
culturas implantadas e do estande Plantio direto de milho  

Lavouras Crotalaria, Milho 
e Girassol  

Plantio direto de Mandioca  
Estande GPESOA/CCAAB/UFRB  
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Visita do Secretario de Agricultura, Pecuária, 
Irrigação, Pesca e Aqüicultura – Engenheiro 

Agrônomo Lucas Costa  

Concessão de entrevista ao vivo para o BA TV  

Recepção e apresentação da unidade aos visitantes  
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CCAAB: 
Rua Rui Barbosa, nº 710, Centro 
Campus Universitário, Cruz das Almas, BA 
CEP: 44380-000 

Tel.: (75) 3621-6389 
E-mail: ccaab@ufrb.edu.br 
www..ufrb.edu.br/ccaab 

IINFORMAÇÕES E SUGESTÕES:  
 

ccaab.asepe@ufrb.edu.br 
Tel.: (75) 3621-9697 

O Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e 
Biológicas da UFRB promoveu no dia 
06/09/2019 o III Seminário: Combate aos 
Efeitos dos Agrotóxicos, com o tema  
“Política Estadual de Meio Ambiente: limites e possi-
bilidades”. 
 
O evento contou com a presença de docentes, 
discentes e técnico-administrativos do CCAAB 
e membros da comunidade externa, totalizando 
80 participantes. 
 
O tema do evento foi abordado pelo Deputado 
Estadual Marcelino Galo e a mesa de discussão 
foi composta pelo Diretor do CCAAB, Profes-
sor Elvis Lima Vieira, pelo Secretário Estadual de 
Meio Ambiente, Sr. João Carlos Oliveira da Silva, 
o Secretário Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Sr. Pedro Cerqueira Melo, o Coorde-
nador do Curso de Graduação em Tecnologia 
em Agroecologia do CCAAB/UFRB, Prof. Ma-
theus Pires Quintela, e o Coordenador do Cur-
so de Graduação em Agronomia do CCAAB/
UFRB, Prof. Yuri Caíres Ramos.  

Os participantes tiveram a oportunidade de opinarem e fazer 
questionamentos aos palestrantes, em um dialogo muito produti-
vo. 
 
Neste mesmo dia no período da manhã ocorreu uma reunião 
Direção do Centro, a Reitoria da UFRB e , o Secretário Estadual 
de Meio Ambiente, Sr. João Carlos Oliveira da Silva, o Deputado 
Estadual Marcelino Galo, o Prefeito do Município de Cruz das 
Almas, Sr. Orlando Peixoto Pereira Filho, e o Secretário Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Pedro Cerqueira Melo. 
 
Na reunião foi discutida a possibilidade de realização do Termo 
de Cooperação Técnica entre a UFRB, a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e a Prefeitura de Cruz das Almas envolvendo a 
produção de mudas para arborização urbana e projeto de con-
servação e revitalização do Rio Capivari e das nascentes do mu-
nicípio de Cruz das Almas. Outras reuniões serão agendadas para 
discussões dos projetos específicos e as contrapartidas envolvi-
das. 
 

06/09/2019 - III Seminário sobre “Combate aos efeitos dos agrotóxicos” 


