
2ª edição



DIVULGAÇÃO  

É Com imensa satisfação que apresentamos à Comunidade acadêmica e a toda sociedade

essa nova edição, por via remota, do ciclo de palestras e minicursos, intitulado

Webconferência de Engenharia Agronômica do DCHT XXII, reafirmando nosso compromisso

com o Curso e com o ensino de qualidade.

Durante todo esse período de isolamento social estivemos trabalhando, preparando

projetos, atendendo demandas administrativas e viabilizando cursos e palestras, os quais já

somam 22 palestras e minicursos, sempre buscando treinar e manter nossos discentes

ligados à vida acadêmica, no sentido de seu maior envolvimento com o curso que eles

escolheram, bem como a sua permanência na academia. Assim, não é demais reafirmar que

o nosso curso vale a pena e que é preciso acreditar que estaremos de pé quando toda essa

tempestade passar.

Isso tudo foi preparado para você. Aproveite! 

CONVITE

O Colegiado de Engenharia Agronômica do Departamento de Ciências Humanas e

Tecnologias XXII da Universidade do Estado da Bahia convida a toda comunidade

acadêmica para a 2ª edição da WEBCONFEAGRO.

Nessa 2ª edição teremos a participação de palestrantes convidados.

As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico disponibilizado nos

grupos institucionais do departamento e redes sociais.   

  

A WEBCONFEAGRO

A Web Conferência de Engenharia Agronômica do DCHT XXII é um evento realizado por

videoconferência, organizado para facilitar a participação de professores, alunos e

convidados pois mesmo em situações que inviabilizem o encontro presencial possibilita a

troca de informação entre os participantes. O objetivo é proporcionar aos participantes um

ambiente de discussões e reflexões relacionadas aos temas abordados durantes os

encontros virtuais, contribuindo com o aprendizado de todos.



PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO

Fisiologia pós colheita de frutos e hortaliças
Prof. Dr. Élvis L. Vieira – UFRB 
Data: 15/09/2020

Alimentação suplementar de caprinos e Ovinos
Prof.  Dr.  João  Oliveira  Andrade  -  IF
baiano/UNEB 
Data: 17/09/2020

Florescimento da mangueira
Prof. Dr. Manoel Teixeira de C. Neto – UFRB 
Data: 22/09/2020

Cultivo da mangueira no semiárido brasileiro
Dr. Francisco P. Lima Neto – Embrapa 
Data: 24/09/2020

IBAMA -  Atividades  e  articulação  com  outros
órgãos ambientais
Alberto José Santana - IBAMA
Data: 29/09/2020

PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO

 

Curso  teórico/prático  de  produção  de  cerveja
artesanal 
Dr. Fábio Del Monte Cocozza 
Angelo Souza Carvalho Junior – Empresario 
Data: 01/10/2020

(1) Mandioca - oportunidade de negócios
Joselito Motta – Embrapa 

(2) Projeto Reniva
Dra.  Kaleandra  Freitas  Sena  -  Biofábrica  de
cacau
Data: 06/10/2020




