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SUMÁRIO
O documento, ora principiado, reporta o impacto da pandemia do novo coronavírus
na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Inicialmente, registra-se a necessidade de
suspensão das atividades acadêmicas e administrativas, bem como o primeiro congresso
virtual da UFBA, evento oportuno que foi estabelecido, priorizando discussões sobre a
pandemia de COVID-19 e as tecnologias necessárias aos processos educacionais em função do
cenário previsto de distanciamento social.
Posteriormente, são apresentadas as ações que foram desenvolvidas pela Gestão da UFBA no
sentido de retomar as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, com o
planejamento do Semestre Letivo Suplementar (SLS), realizado entre os meses de setembro e
dezembro de 2020. Também, é exposto o detalhamento do trabalho da Superintendência de
Ensino à distância na formação de docentes e técnicos administrativos nas tecnologias
empregadas no ensino remoto emergencial. Além disso, é pontuado o fato de as bibliotecas
permanecerem fechadas por conta do distanciamento social, mas salienta-se que os docentes
e discentes foram informados enfaticamente sobre as possibilidades de acesso a livros e bases
de dados disponíveis online. Ademais, destaca-se que uma rede de proteção psicossocial foi
criada para prover apoio psicológico para a comunidade acadêmica da instituição.
O relatório também apresenta o impacto da pandemia nas defesas de trabalhos de conclusão
de cursos de pós-graduação, assim como realiza uma análise do impacto da pandemia na
publicação científica da universidade no ano de 2020, além de prover informações relativas a
publicações de artigos científicos desenvolvidos pelos acadêmicos da UFBA, acerca do tema
COVID-19.
Finalmente lista-se parte dos projetos de pesquisa (cerca de 163) que estão sendo
desenvolvidos sobre o tema COVID-19 pelos programas de pós-graduação.
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1. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NO SEMESTRE 2020.1
O Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia (UFBA) suspendeu no dia
18 de março de 2020, todas as atividades acadêmicas e. administrativas, por tempo
indeterminado, ressalvadas as atividades essenciais, inerentes ao combate da COVID-19, bem
como as que, se descontinuadas, poderiam causar danos irreparáveis ao patrimônio da
instituição. Esta decisão foi regulamentada pela Portaria 103/2020 e publicada no dia 19 de
março de 2020. Também foi instituído o Comitê de Acompanhamento do coronavírus, com o
objetivo de acompanhar o curso da pandemia, emitindo relatórios e boletins além de sugerir
quando necessário novas medidas e ações, sempre em sintonia com as autoridades
sanitárias.
Com o agravamento da pandemia e a ocorrência de mortes no Brasil, as atividades
presenciais da pós-graduação continuaram suspensas e as defesas de exames de
qualificação, dissertações de mestrado e teses de doutorado passaram a ser
realizadas de forma não presencial conforme Norma estabelecida pela Pró-Reitoria
de Ensino de Pós-Graduação. Todas estas defesas ocorreram inicialmente com a
anuência desta Pró-Reitoria e começaram a acontecer ainda no início do mês de abril
de 2020.
2. PRIMEIRO CONGRESSO VIRTUAL DA UFBA
No período de 18 a 29 de maio, a UFBA realizou, sob a coordenação da Administração
Central, um grande Congresso Virtual, o primeiro de sua história. Assim, estabeleceu-se um
espaço de discussão da excelência e da vitalidade da pesquisa, do ensino e da extensão, em
todas as áreas do conhecimento desta Universidade. O evento foi estabelecido priorizando
três temáticas bastante oportunas no momento: a pandemia do novo coronavírus e suas
consequências sanitárias, econômicas e sociais; os desafios colocados à educação a partir das
reflexões acerca do uso das novas tecnologias nos processos educacionais, em um cenário de
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isolamento social; e a grave crise social e política que o Brasil atravessa. A programação
envolveu 440 atividades ao vivo (com um total de 643 horas de transmissão) e outras 191
gravadas, 256 intervenções artísticas e mais de mil vídeo-pôsteres de 5 minutos apresentados
por estudantes, resultando em 38.054 inscrições no congresso, sendo aproximadamente 15
mil da comunidade da UFBA e 23 mil de outras instituições.
3. SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR
No período de 18 de março a 21 de julho de 2020 (data da reunião do Conselho
Universitário), o número de óbitos por covid atingiu a marca de 81.487 no Brasil,
2.936 na Bahia e 1.559 em Salvador. Diante deste cenário, o Conselho Universitário
decidiu por manter a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas
presenciais até o final do ano civil 2020 e instituiu o Semestre Letivo Suplementar
visando ao estabelecimento de atividades acadêmicas e administrativas n ão
presenciais. Estas ações foram definidas na Resolução CONSUNI – UFBA 01/2020.
Esta Resolução também recomendou procedimentos que foram adotados visando o
funcionamento das atividades docentes e administrativas, entre as quais
destacamos: (i) o provimento de acesso a internet para discentes com maior
vulnerabilidade econômica; (ii) treinamento de docentes e técnicos administrativos
em tecnologia digital visando à capacitação para as atividades não presenciais; (iii)
adaptação de procedimentos administrativos visando à circulação de documentos e
processos na forma digital, considerando a excepcionalidade do momento e a
necessidade do isolamento social devido a pandemia; Esta Resolução também prevê
a constituição de um Comitê de acompanhamento das atividades não presenciais
com o objetivo de supervisionar e relatar as condições laborais e o desenvolvimento
das atividades acadêmicas.
Conforme determinação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão , o
Semestre Letivo Suplementar transcorreu no período de 08 de setembro a 18 de
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dezembro de 2020. Todos os Programas de Pós-graduação da UFBA promoveram
matrículas de discentes em disciplinas. Para o estabelecimento do Semestre Letivo
Suplementar, foram ofertados 968 componentes curriculares, sendo 563 em disciplinas e 405
em atividades, resultando em 656 turmas e um quantitativo de vagas disponibilizadas de
14.628. Destas, 10.449 foram efetivamente matriculadas em disciplinas e 2.427 em atividades.
O quantitativo de discentes matriculados foi de 4.472.
4. TRILHAS FORMATIVAS PARA A EDUCAÇÃO ON-LINE
A Superintendência de Educação a Distância estabeleceu um programa de treinamento dos
docentes e técnicos em ferramentas digitais de acordo com interesses e
necessidades inerentes de cada cargo. As trilhas foram organizadas em cinco temáticas:
Design Educacional, Metodologias Ativas, Ambientes Virtuais, Recursos Digitais e Avaliação,
todos com carga horária média de 20h, sendo ministrados através do Moodle.
•

Avaliação da Aprendizagem
O curso desenvolve estudos sobre a avaliação da aprendizagem, no contexto da
Educação on-line. Aborda fundamentos e práticas com o uso de dispositivos
colaborativos para avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem.

•

O Moodle e suas Potencialidades
Este curso propõem uma imersão inicial no AVA Moodle (Recursos/Atividades), suas
funcionalidades e potencialidades pedagógicas.

•

Ambientes Virtuais de Aprendizagem – Outro Cotidiano de Saber
Este curso tem como objetivo o estudo dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, seus
conceitos, bem como as interfaces de conteúdo e comunicação que podem compor
um ambiente virtual de aprendizagem e as implicações das Tecnologias Digitais de
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Informação e Comunicação na Educação, as possibilidades educacionais na
cibercultura, o AVA como outro espaço de saber.
•

Práticas Pedagógicas em EaD
Este curso busca promover uma imersão inicial no universo das práticas pedagógicas
para EaD, contextualizadas com o cotidiano do professor e em busca do processo de
comunicação educativa com as múltiplas tecnologias.

•

Docência Online
Este curso traz um diálogo sobre a docência online com questões e reflexões para que
o educador possa compreender os processos e rupturas da prática educativa em EaD.

•

Mídias Digitais e Educação online
Este curso aborda o uso pedagógico da radioweb, Podcasts, videoaulas e
Webconferências na educação online. Estabelece um diálogo sobre o tema Educação
e Rádio, contextualizando-o à emergência das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação – DIC e à Educação a distância online.

•

Oficina Didática sobre Planejamento de Ensino na Educação Online
Essa ação inicia-se com uma reflexão sobre a importância e as características do
planejamento didático, no contexto da educação online. Segue com discussões, em
pequenos grupos de docentes UFBA, acerca dos seus planos de ensino-aprendizagem
para um processo de ressignificação deste, objetivo geral da oficina.
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5. FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS NO PERÍODO PANDÊMICO
Considerando a suspensão das atividades presenciais, todas as bibliotecas do Sistema
Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA) permaneceram fechadas e não realizaram
empréstimos ou receberam os livros que foram emprestados antes do distanciamento social.
Entretanto, o Sistema Universitário de Bibliotecas disponibilizou para a comunidade
acadêmica da UFBA os seguintes materiais online:
Catálogo Pergamum
Os livros digitais adquiridos pelas Bibliotecas da UFBA http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php
Livros Digitais
Coleção de Ebooks nas áreas de Saúde, Matemática, Estatística, Ciência da Computação e
Física - https://sibi.ufba.br/livros-digitais-assinados-pela-ufba
Coleção de Ebooks da EDUFBA
- https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/91
Levantamento

de

títulos

em

acesso

aberto

por

área

de

conhecimento

- http://www.sibi.ufba.br/livros-digitais-em-acesso-aberto
Levantamento de Bases de dados e Bibliotecas virtuais em acesso aberto por área de
conhecimento.
- https://sibi.ufba.br/bases-de-dados-de-acesso-aberto
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Repositórios Digitais
Repositório Institucional da UFBA - contém os Ebooks da EDUFBA, Teses, Dissertações, Artigos
entre outros tipos de materiais online - https://repositorio.ufba.br/
Levantamento de Repositórios Institucionais das Universidades Federais e Repositórios
temáticos - http://www.sibi.ufba.br/acervo-online
6. GRUPO DE TRABALHO PARA A REDE DE PROTEÇÃO PSICOSSOCIAL DA UFBA
A UFBA instituiu um Grupo de trabalho para realizar uma articulação entre serviços,
programas, projetos e ações existentes, através da criação de uma Rede de Proteção
Psicossocial da UFBA, com o objetivo de potencializar recursos e unir esforços, possibilitando
um atendimento psicossocial qualificado, bem como a criação de novas propostas para o
enfrentamento das demandas provenientes da comunidade universitária/UFBA, em tempos
de pandemia.

7. IMPACTO DA PANDEMIA NAS DEFESAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS
No ano de 2020, foram defendidas 757 dissertações de mestrado e 398 teses de
doutorado. Por outro lado, em 2019, ocorreram 1060 defesas de dissertações de mestrado e
515 teses de doutorado. Estes números apontam para uma diminuição de 28,58% de defesas
de dissertações e 22,72% de teses de doutorado, refletindo as dificuldades dos discentes em
finalizar os seus trabalhos de conclusão de curso em função dos fechamentos de laboratórios,
restrições para o desenvolvimento de trabalhos em campo, justificados pelo distanciamento
físico imposto pela pandemia do Corona Vírus.
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8. ARTIGOS PUBLICADOS NO TEMA COVID INDEXADOS NA WEB OF SCIENCE
Um levantamento na base de dados da WEB OF SCIENCE no dia 24 de maio de 2021
usando a palavra-chave “COVID” e endereço como “BRASIL or BRAZIL”, revelou a publicação
de 3854 documentos. Destes, a UFBA em 10º lugar em termos de cooperação publicou 115
artigos, sendo 85 ainda em 2020 e 30 em 2021. Estes 115 artigos já receberam 543 citações,
perfazendo uma média 4,72 citações por artigo publicado e índice H 11.

9. IMPACTO DA PANDEMIA NA PRODUÇÃO CIENTIFICA DA UFBA
Também, a pesquisa bibliográfica realizada na WEB OF SCIENCE em 24 de maio de 2021
demonstrou que a publicação da UFBA em 2020 não foi impactada pela pandemia do Corona
Vírus. O levantamento revelou que as publicações referentes aos anos 2019 e 2020 são
respectivamente, 1550 e 1725 artigos. Obviamente a publicação de 2021 será comprometida
considerando que estamos quase na metade do ano e o quantitativo de artigos publicados até
a referida data é 593.

10. PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO TEMA COVID
Os programas de pós-graduação da UFBA empenharam-se em desenvolver projetos no
tema COVID, em que todas as áreas do conhecimento se envolveram em atividades de
pesquisa e extensão, como pode ser visto na lista contendo os 163 projetos. Obviamente, a
área de Saúde apresentou um maior quantitativo, porém o mesmo empenho pode ser
observado projetos nas áreas de Ciências Exatas, Ciências Humanas, Letras e Artes. Parte
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destes projetos estão sendo desenvolvidos no âmbito de teses de doutorado, dissertações de
mestrado, monografias de trabalhos de conclusão de cursos de graduação e iniciações
científicas. Estes projetos têm resultados formais tais como: artigos publicados e
comunicações cientificas em congressos nacionais e internacionais, como foi reportado no
item anterior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Universidade Federal da Bahia tem empenhado esforços no sentido de amenizar
todos os problemas decorrentes da pandemia do Corona Vírus, que tem afetado o
desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. Até a data de 25 de maio de
2021, ocorreram óbitos de 12 docentes, 11 técnicos administrativos e 8 discentes, sendo três
matriculados em cursos de pós-graduação o que reafirma a necessidade do distanciamento
social. Apesar de todos estas intempéries os programas de Pós-Graduação da UFBA continuam
firmes e coesos como pode ser observado pelo quantitativo de projetos que estão sendo
desenvolvidos no tema COVID nestes tempos tão difíceis.
Salvador, 26 de maio de 2021

Sérgio Luís Costa Ferreira
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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PROJETOS DESENVOLVIDOS POR PG-UFBA NO ÂMBITO DO TEMA COVID-19

PROGRAMA
DE PÓSGRADUAÇÃ

PROJETOS
Relações entre valores humanos e competências socioemocionais de professoras e
Administração professores: uma investigação em tempos de pandemia
Alimentos,
Nutrição
e Influência da pandemia da COVID-19 sobre a saúde mental e comportamento alimentar de
Saúde
discentes e docentes de instituições de ensino superior: um estudo de coorte.
Alimentos,
Nutrição
e Corporalidades, comensalidades e práticas alimentares em tempos de pandemia da CovidSaúde
19 na Bahia
Alimentos,
Nutrição
e Influência da terapia nutricional sobre prognóstico clínico em pacientes com COVID-19: um
Saúde
estudo multicêntrico de coorte retrospectivo
Alimentos,
Nutrição
e "Repercussões da pandemia da COVID-19 junto a agricultores familiares: um estudo na
Saúde
cadeia produtiva da farinha de mandioca no Recôncavo Baiano”
Antropologia Etnografando na pandemia
Antropologia XXI Fábrica de Ideias: Pandemias e Utopias
Antropologia Populações tradicionais e a pandemia América Latina
Arquitetura e
Urbanismo
Pesquisa sobre Pandemia e Cidade através de notícias de jornais
Cenas mímicas, movimento de câmera: oficina de criação cênica em diálogo com a
Artes Cênicas linguagem audiovisual
Artes Cênicas Cenas Mímicas em Conexão
Artes Cênicas Da janela espero a vida voltar
Análise da resposta imunológica em pacientes infectados por sars-cov-2 com diferentes
Biociências
manifestações da covid-19
COVID-19: Validação de um teste rápido (IgM, IgG) e dois testes imunoenzimáticos (ELISA)
diferentes (IgG, IgM e IgA) para o diagnóstico da infecção por Sars-CoV-2 confirmado por
Biociências
rtPCR (padrão ouro)
Bioquímica e
Biologia
Molecular
COVID-19: Estudo Epidemiológico e Molecular no Combate à Pandemia
Bioquímica e
Biologia
Avaliação da Metagenômica Clínica como Ferramenta Auxiliar ao Diagnóstico e à Vigilância
Molecular
Molecular no Contexto de COVID-19
Caracterização do perfil imunológico de pacientes com diagnóstico de COVID19 e relação
Ciência Animal com modulação de expressão enzima conversora de angiotensinogenio 2 e marcadores de
nos Trópicos
neuro inflamação

11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação
Ciências
da
saúde
Ciências
da
saúde
Ciências
Sociais
Ciências
Sociais
Ciências
Sociais
Computação
Computação
Computação
Computação/
Mecatrônica
Currículo,
linguagens e
inovações
pedagógicas
Currículo,
linguagens e
inovações
pedagógicas
Dança
profissional
Difusão
do
Conhecimento
Difusão
do
Conhecimento
Economia
Economia
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

Identificação da presença de anticorpos específicos para o sard-cov-2 em uma amostra da
população de salvador, em três tempos distintos após o primeiro caso notificado na cidade
Marcadores Imunológicos de proteção e gravidade de doença em indivíduos infectados
pelo sars-cov-2
Analisando a pandemia de Covid-19: mídias sociais, controvérsias científicas e
desinformação
O imaginário social sobre a medicina (1880-1920)
Desigualdades Urbanas é Covid 19 em Buenos Aires, Salvador e Río de Janeiro.
A Deep Dive on the Impact of COVID-19 in Software Development
Face detection ensemble to monitor the adoption of face masks inside the public
transportation during the COVID-19 pandemic
Country Transition Index Based on Hierarchical Clustering to Predict Next COVID-19 Waves
Divulgação científica no enfrentamento das fake news durante a pandemia do covid-19:
análise e produção de materiais para as mídias sociais

Estudo do Perfil Sócio digital de estudantes do curso de Pedagogia da UFBA no contexto da
pandemia de COVID-19: perspectivas para a formação de professores

Cenários e práticas educativas no contexto pandêmico
Comportamento da Atenção Básica à Saúde no contexto da pandemia
Povos Indígenas em Tempos de Pandemia
Controle de Leitos de Campanha da Covid-19
COVID19 e resultados do mercado de trabalho do Brasil e da Bahia
Saúde economia e clima frente à Covid 19 no Brasil: impactos socioeconômicos e o papel
da mitigação de emissões de GEE na recuperação econômica
De corpo inteiro: corpo, cultura e educação no tempo presente
Pelos, culturas e territórios de coloniais: pesquisas anticoloniais na pós-graduação em
educação da UFBA
Metáforas de corpos e culturas: histórias e memórias de comunidades centenárias educação de colonial e intercultural para a emancipação humana II
De corpos e seus castigos na história da educação brasileira: rituais cotidianos, imprensa e
perspectivas de libertação II
Corpos e culturas na educação a distância: formação e experiência em duas instituições
públicas de ensino superior na Bahia/Br

Dossiê Temático: Informação, Tecnologia e Políticas educacionais em tempos de
pandemia - LTI Digital
Análise dos indicadores educacionais do Estado da Bahia e seus municípios, tendo
como referência metas do PNE2014
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Pesquisa do grupo de licenciatura em Pedagogia do Programa Educação Tutorial sobre o
perfil e a rotina dos estudantes das licenciaturas da FACED/UFBA durante a pandemia covidEducação
19
Enfermagem e Associação entre tipo de vínculo de trabalho e adoecimento por covid-19 entre
Saúde
trabalhadoras/es da enfermagem em hospitais do sus estadual da Bahia
Enfermagem e
Saúde
Adoecimento dos trabalhadores de enfermagem pela covid-19: uma perspectiva de redes
Enfermagem e
Saúde
“Avaliação do cuidado de Enfermagem a pacientes com COVID-19”
Enfermagem e Validação de uma matriz avaliativa de planos de contingência para enfrentamento da covidSaúde
19
Enfermagem e
Saúde
Repercussões da Pandemia Covid-19 para às mulheres: uma análise midiática.
Enfermagem e Acompanhamento da saúde da criança por enfermeiras da atenção básica durante a
Saúde
pandemia pela Covid-19
Enfermagem e
Saúde
Retorno ao trabalho de enfermeiras que foram contaminadas pela covid-19
Enfermagem e Construção e validação de escala de apoio social para puérperas (easp) durante a pandemia
Saúde
por covid-19
Enfermagem e
Saúde
COVID – 19: Distribuição espacial e dinâmica sócioeconômica na Bahia
Enfermagem e
saúde
Proposta de telecuidado de enfermagem à saúde sexual e reprodutiva de mulheres
Enfermagem e Análise de variáveis clínicas, comportamentais, laborais e emocionais em trabalhadoras/em
Saúde
enfermagem acometidas/os pela covid-19 na Bahia
Enfermagem e Construção e Validação de telemonitoramento de mulheres com história de violência
Saúde
conjugal em tempos de Covid-19
Enfermagem e
Saúde
Liderança de enfermeiros nas mudanças acerca do cuidado no enfrentamento da covid-19
Enfermagem e
Saúde
Caracterização da gestão hospitalar nas unidades de COVID-19
Enfermagem e
Saúde
Estratégias de enfrentamento da pandemia covid- 19 em comunidades quilombolas
Enfermagem e Condicionantes de morbimortalidade da covid-19 na comunidade quilombola de Ilha de
Saúde
Maré
Enfermagem e Distanciamento Social em Comunidades Quilombolas; Limites e Potencialidades na Saúde
Saúde
da Criança e do Adolescente
Enfermagem e
Saúde
Estratégias de enfrentamento da pandemia COVID- 19 em comunidades quilombolas
Enfermagem e Estratégias de Responsabilidade e Envolvimento Social para Suporte às Famílias
Saúde
Quilombolas – ERES
Enfermagem e
Saúde
Impactos da pandemia por COVID-19 na população negra
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Enfermagem e
Saúde
Ação de prevenção e fortalecimento no combate ao covid-19 em comunidade quilombola
Enfermagem e
Saúde
Itinerário terapêutico durante a pandemia da COVID-19 em famílias quilombolas
Enfermagem e
Saúde
Projeto Ye Obirin
Enfermagem e Pequenos e grandes passos: a atenção jurídico-policial às mulheres vítimas de violência
doméstica em contexto pandêmico
Saúde
Enfermagem e Estratégias de promoção à saúde da pessoa idosa institucionalizada frente a pandemia da
Saúde
COVID-19
Enfermagem e
Saúde
Experiências da sexualidade de jovens em tempos de Covid-19
Enfermagem e
Saúde
Monitoramento remoto de trabalhadoras/es em enfermagem com covid-19
Engenharia
Civil
Engenharia
Civil
Engenharia
Civil
Engenharia
Industrial
Ensino,
Filosofia
e
História das
Ciências
Ensino,
Filosofia
e
História das
Ciências
Ensino,
Filosofia
e
História das
Ciências
Ensino,
Filosofia
e
História das
Ciências

Controle da propagação do vírus SARS-CoV-2 em canteiros de obras com base em ações de
segurança e saúde do trabalho e planejamento e controle da produção baseado em
localização
Avaliação de adições minerais no comportamento mecânico e durabilidade de compósitos
reforçados com fibras de bananeira.
GeoCombate COVID-19 BA
Aspectos Multivariados da Ciência, da Tecnologia e da Vida

Contribuições da etnobiologia, história e filosofia das ciências para o diálogo intercultural
em tempos da Covid-19

Ciência e Cultura em Tempos de Pandemia

Educação, Saúde e Tecnologia

Formação Docente com Tecnologias: Pandemia, Colaboração e Tecnologias

Farmácia

2020 - Atual Biomarcadores associados à infecção por SARS-COV - 2 (COVID-19): variáveis
preditoras de agravamento e construção de algoritmos para o apoio diagnóstico

Física

MapBiomasGeocovid

Física

Modelagem matemática da dinâmica da COVID-19 - Rede CoVida
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Geografia

A Geografia da covid-19 na Bahia: centralidade e interiorização

Geografia

Diferencias entre iguais: impactos diferenciados da COVID-19, entre bairros populares, o
caso da Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho

Geografia

Os Impactos da Pandemia Covid-19 no Bairro Popular de Cajazeiras

Geografia

A dinâmica temporal e espacial da COVID – 19 no Estado da Bahia

Geografia

Redes, lugares e regiões na expansão da COVID - 19 no Estado da Bahia

Geologia

Terremotos na Bahia - ações de popularização das geociências com foco nas comunidades
envolvidas(Edital Tessituras/ UFBA)

Imunologia

Estudo da assinatura molecular para a determinação de gravidade da doença do
coronavírus 2019 (covid-19)

Imunologia

Marcadores Imunológicos de proteção e gravidade de doença em indivíduos infectados
pelo sars-cov-2

Imunologia

Caracterização do perfil imunológico de pacientes com diagnóstico de COVID19 e relação
com modulação de expressão enzima conversora de angiotensinogenio 2 e marcadores de
neuroinflamação

Imunologia

Estudo do efeito do flavonoide rutina no perfil anti-inflamatório e antiviral em diferentes
regiões cerebrais ao longo do desenvolvimento

Imunologia

CAPES -Bolsa Mestrado Demanda Social - Especial COVID

Imunologia

Desenvolvimento de painel de marcadores genéticos e epigenéticos envolvidos na via mtor
para o prognóstico da gravidade da covid-19.

Epidemiologia e evolução da infecção pelo SARS-CoV-2 na população indígena do Mato
Imunologia
Grosso do Sul
Instituto de
Matemática
Análise da distribuição espaço-temporal do COVID-19
Língua
Cultura

e

Língua
Cultura

e Negros e mulheres em contextos de pandemia: práticas culturais e registros de violência na
américa portuguesa e no século XXI

Língua
Cultura

e Educação linguística em contexto de pandemia: práticas docentes e experiências de
professores de línguas

Língua
Cultura

e

Conceptualização metafórica em discursos sobre o novo coronavírus

Acústica da pandemia: Efeitos da cobertura de rosto na produção e percepção da fala

Mecatrônica

+Lugar COVID-19: uma plataforma geocolaborativagamificada para o enfrentamento do
novo Coronavírus

Mecatrônica

Rede Covida
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Medicina
Saúde

e Telessaúde e cuidados em doenças crônicas e doenças raras no estado da Bahia durante e
após a pandemia da COVID-19

Medicina
Saúde

e Transtornos Mentais Comuns
telemonitoramento do Covid-19

Medicina
Saúde

e Impacto na Qualidade de Vida de Profissionais de Saúde e Residentes em área Profissional
no Brasil em tempos de pandemia pelo covid-19

Medicina
Saúde
Medicina
Saúde

e

Qualidade

de

vida

dos

trabalhadores

em

Transtorno Mental Comum, Síndrome de Burnout e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde
e em profissionais que atuam em Unidades de Terapia Intensiva pré e durante a pandemia
da COVID-19
e
Desenvolvimento e validação de software para diagnóstico de covid-19 baseado em
Tomografia Computadorizada, Radiômica e Inteligência Artificial

Medicina
Saúde
Medicina
Saúde

e Efeitos respiratórios agudos e crônicos da infecção pela COVID-19 em trabalhadores da
Fundação José Silveira: um estudo de coorte
e
ENSEMBLE- Janssen COVID- 19 vaccine study (VAC31518COV3001)

Medicina
Saúde

e Validação do ensaio de PCR GeneXpertXpress SARS-CoV-2 usando saliva como amostra
biológica

Microbiologia

Estudo dos mecanismos envolvidos nas alterações imunológicas frente à infecção pelo
SARS-CoV-2 para a identificação de substâncias bioativas com potencial farmacológico para
o tratamento da COVID-19.

Microbiologia

Registro Brasileiro Prospectivo de Avaliação Clínica de Indivíduos Infectados com SARS-CoV2 - SARS-Brazil - braço Vitória da Conquista

Microbiologia

Avaliação da Metagenômica Clínica como Ferramenta Auxiliar ao Diagnóstico e à Vigilância
Molecular no Contexto de COVID-19

Microbiologia

Abordagem integrada de combate à COVID-19: Desenvolvimento de formulações vacinais,
avaliação de imunobiológicos e compostos imunomoduladores

Microbiologia

Aspectos patogênicos do SARS-CoV-2: características moleculares das cepas de SARS-CoV2 circulantes na Bahia e identificação de marcadores imunológicos de gravidade,
progressão e prognóstico da COVID-19

Microbiologia

. Estratégias no combate a surtos por vírus respiratórios: Identificação de vírus respiratórios
na Bahia por detecção multiplex e caracterização molecular do SARS-CoV-2 por
sequenciamento de nova geração.
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Microbiologia
Multicêntrico
em Ciências
Fisiológicas
Multicêntrico
em Ciências
Fisiológicas,
Biociências e
Microbiologia

COVID 19 na Bahia: Características moleculares das cepas atuantes e aspectos imunológicos
dos pacientes infectados por SARS-CoV2.
Registro Brasileiro Prospectivo de Avaliação Clínica de Indivíduos Infectados com SARS-CoV2 - SARS-Brazil - braço Vitória da Conquista

Estudo dos mecanismos envolvidos nas alterações imunológicas frente à infecção pelo
SARS-CoV-2 para a identificação de substâncias bioativas com potencial farmacológico para
o tratamento da COVID-19

Odontologia e Avaliação do impacto do bochecho e gargarejo com digluconato de clorexidina na carga
asaúde
viral salivar de pacientes com covid-19
Odontologia e Ciclo de webinarios on-line para qualificação do atendimento odontológico a grupos
saúde
específicos
Patologia

Potenciais mecanismos inflamatórios envolvidos no maior risco para evolução de Covid-19
grave em indivíduos com diabetes

Patologia

Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective Response to SARSCoV-2
Pandemic: ORCHESTRA

Patologia

Soro prevalência e resposta imune associada à infecção pelo SARS-COV-2 em Salvador

Patologia

COVPEM - Resposta imune inflamatória in situ associada a formas graves da COVID-19:
marcadores de gravidade e prognóstico

Patologia

Desenvolvimento de um teste rápido para diagnóstico multiplex direto do SARS-COV-2 e
H1N1 pela PCR isotérmica

Patologia

O uso do modelo de HUVECs como sensor para a triagem de gravidade de pacientes
convalescentes e curados e teste de drogas (CORM-3) na COVID19.

Patologia

Otimização de ensaios moleculares para o diagnóstico da COVID-19

Processos
Interativos de Ensaio clínico randomizado para avaliar a eficácia da terapia cognitiva processual (tcp) em
órgãos
e atendimentos on-line aos portadores de transtorno de estresse pós-traumático (tept)
sistemas
decorrente da pandemia de covid-1
Processos
Criação de Rede de Laboratórios de Biologia Molecular e Imunologia associados aplicada as
Interativos de hepatites virais e vírus endêmicos (Covid19) para estudos Epidemiologia Molecular, análise
órgãos
e filogenética e resistência a Antivirais e perfil imunológico no serviço público de saúde na
sistemas
região da Amazônia- Bahia- Estudo Multicêntrico
Psicologia

Crenças e confiança nas instituições numa época de Covid

Psicologia

"Os impactos da pandemia de coronavírus entre profissionais das áreas da Saúde e da
Assistência Social"
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Psicologia

Efeitos da pandemia da covid-19 sobre a regulação emocional de crianças típicas e com
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade

Psicologia

Queixas de pais de crianças de 0 a 11 anos de idade em um serviço de apoio psicológico
durante a pandemia de COVID-19

Psicologia

Discursividades sobre luto e morte no contexto brasileiro da pandemia COVID-19:
perspectivas cruzadas entre psicanálise e crítica social

Psicologia

Plantão Psicológico Online

Psicologia

Representações sociais da COVID-19-

Psicologia

Infâncias em tempos de pandemia: A experiência de crianças de Salvador e região
metropolitana

Psicologia

Impactos da pandemia do Covid-19 no Trabalho do psicólogo no Brasil

Psicologia

Rotinas e culturas lúdicas infantis em tempos de pandemia

Psicologia

Impactos psicossociais da pandemia da Covid-19 em jovens, adultos e idosos

Psicologia

Vínculos familiares, laços institucionais e cuidado em saúde mental infantil em tempos de
pandemia

Psicologia

Queixas de pais de crianças de 0 a 11 anos de idade em um serviço de apoio psicológico
durante a pandemia de COVID-19

Intervenção baseada na Terapia de Aceitação e Compromisso para profissionais de saúde
Psicologia
em contexto de COVID19
Psicologia da
saúde - MP
Perturbação psicológica perinatal e as implicações da covid – 19
Psicologia da Os efeitos da gestalt-terapia de curta duração online em experiências de isolamento social:
saúde - MP
um estudo baseado na pesquisa-ação
Psicologia da Impactos psicossociais da assistência ao parto: período crítico da pandemia por COVID-19
saúde - MP
na Bahia
Química

Imobilização de imunoglobulinas em materiais de sílicas mesoporosas para aplicações
imunodiagnósticas de covid-19

Química

Estudos sobre o metabolismo da hidroxicloroquina e avaliação da citotoxicidade dos
metabólitos obtidos

Química

Aplicação da Modelagem epidemiológica SIR frente a ocorrência de COVID-19 - Uma revisão
bibliográfica

Saúde vocal e mental de professores em tempos de pandemia da COVID-19: estudo
Reabilitação
multicêntrico
Saúde,
Ambiente e Impactos da pandemia de covid19: uma abordagem da vigilância em saúde do trabalhador
Trabalho
para grupos vulneráveis
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Efeitos do surto de COVID-19 na saúde sexual e mental de homens que fazem sexo com
homens e mulheres trans adolescentes e adultos, participantes de dois estudos de coorte
Saúde Coletiva de PrEP no Brasil.
Saúde Coletiva Inteligência Artificial como Serviço para o combate à COVID-19 no Brasil
"Mind the gap"- identificando perfis de pobreza familiar e projetando cenários para
Saúde Coletiva superação do hiato de pobreza infantil nos anos pós pandemia
Saúde Coletiva Efeito da vacinação e revacinação por BCG na ocorrência e gravidade da COVID-19 no Brasil
Estudo da história natural e efeitos adversos da epidemia de COVID-19 na saúde da
Saúde Coletiva população de um grande centro urbano
Incidência de Arboviroses e Covid-19: Um Estudo de Coorte sobre Imunidade, Carga da
Saúde Coletiva Doença, e Impactos na Qualidade de Vida e Produtividade Laboral.
Análise de modelos e estratégias de vigilância em saúde na pandemia do covid-19 (2020Saúde Coletiva 2022)
Saúde Coletiva
IMS/CAT
Saúde,
Ambiente e
Trabalho
Saúde,
Ambiente e
Trabalho
Serviço Social

COVID19 Needs
Fadiga Vocal e Saúde Mental de Professores: intersecção em tempo de pandemia por
COVID-19

Trabalho docente e saúde em tempos de pandemia (COVID-19)
Infâncias em tempos de pandemia: A experiência de crianças de Salvador e região
metropolitana
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