
Release Evento: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2021 

 

Entre os dias 29 e 30 de novembro acontecerá a  Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia - SNCT 2021 com o tema "A Transversalidade da ciência, tecnologia e 

inovação para o planeta". Entre os objetivos da semana, estão a divulgação e a 

popularização da ciência bem como a apropriação do conhecimento pela sociedade.  

O evento é uma ação conjunta entre a Universidade Estadual de Santa Cruz e a 

Universidade Federal do Sul da Bahia, sendo então denominada de chamada de SNCT 

Sul da Bahia. A organização foi feita equipe de ambas as Universidades, sendo a UESC 

representada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) e pelo Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT).  O ano de 2021 é o primeiro com esse formato de parceria 

entre IES com atuação na região. Nos anos seguintes a proposta é ampliar o número de 

instituições. 

A programação foi dividida em 6 atividades, palestras e mesas de discussão, sempre 

nos mesmos horários.  

O evento será online com transmissão via Canal do YouTube da PROPPG da UFSB.  

Os inscritos receberão certificados. As inscrições podem ser feitas no 

link https://www.even3.com.br/snct2021suldabahia 

  

Programação dia 29/11/2021  

 

 

https://www.even3.com.br/snct2021suldabahia


 

16h - Pecuária e gases de efeito estufa: Quebrando paradigmas -   

https://www.youtube.com/watch?v=RjbkYEGoudc  

Luis Gustavo Ribeiro Pereira (CNPGL/EMBRAPA) | Debatedores: Soraia Matarazzo 

(UESC) e João Medeiros (UFSB)   

 

18h - Cabruca muito além do Cacau e do Chocolate    

https://www.youtube.com/watch?v=HYSxVDzB0yE  

Daniel Piotto (UFSB) | Grazielle Cardoso (Arapyau) | Jannaina Costa (UFSB) | Carlos 

Priminho Pirovani (UESC). 

20h - Ciência em Tempos de Covid  

https://www.youtube.com/watch?v=ivjw6EYjAps   

Maurício Barreto (UFBA) | Debatedores: George Albuquerque (UESC)  e Antonio 

Cardoso (UFSB) 

  

  

  Programação dia 30/11/2021 

 

16h - Ensino e Pesquisa em Artes na Pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=CxdDHw463AQ  

https://www.youtube.com/watch?v=RjbkYEGoudc
https://www.youtube.com/watch?v=HYSxVDzB0yE
https://www.youtube.com/watch?v=ivjw6EYjAps
https://www.youtube.com/watch?v=CxdDHw463AQ


Antonia Bezerra (UFBA) | Debatedores: Valéria Amin (UESC) e Rosângela de Tugny, 

(UFSB) 

18h - A Década do Oceano | Aquacultura intensiva do camarão marinho e seus 

impactos sobre manguezais  

https://www.youtube.com/watch?v=qBg9r8bVQtM  

Luiz Drude Lacerda (UFC) | Debatedores: Mirco Solé 

20h - Marco Legal de CT&I 

https://www.youtube.com/watch?v=S3A1Rl4gaTk  

Juliana Crepalde (UFMG) | Debatedores: Márcio Costa (FAPESB)  e Gesil Sampaio 

Amarante (UESC) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBg9r8bVQtM
https://www.youtube.com/watch?v=S3A1Rl4gaTk

