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UESC, numa iniciativa do 
Programa de Pós-Graduação em 
Química (PPGQuim), realizou o 
1º Workshop de Espectrometria 
Atônica. O evento proporcionou 
aos participantes  cursos teóricos 
e práticos, ministrados por pro-
fessores convidados e docentes da 
própria Universidade com quali-
ficação nessa área importante do 
conhecimento científico. Entre os 
convidados externos, o Dr.  Ber-
nhard Welz, da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC), 
que realizou a conferência de 
abertura “Espectrometria atômi-
ca: do início ao sem fim”.  

Natural de Augsburgo, Ale-
manha, o Dr. Welz é graduado 
em química pela Universidade 
Técnica de Munique e pós-gradu-
ado pela Universidade Estugarda, 
onde recebeu o grau acadêmico de 
Dr.rer.net. Atualmente é docente 
universitário no Brasil e tem pu-
blicações na área de espectro-
metria. Na UFSC leciona análise 
instrumental e espectrometria 
de absorção atômica. Participa 
do programa de pós-graduação 
daquela instituição universitária, 
orientando alunos de iniciação 
científica, mestrado e doutorado.

Em resumo, a espectrometria 

é um conjunto de técnicas relacio-
nadas com a interação da radia-
ção eletromagnética e a matéria.  
É uma ferramenta importante e 
versátil em áreas diversas, como a 
química,  física, biologia, bioquí-
mica, materiais, engenharia, apli-
cações químicas e industriais en-
tre outras. Suas aplicações práti-
cas envolvem a saúde humana e é 
utilizada na avaliação de resíduos 
agrotóxicos na alimentação ani-
mal, para citar-se dois exemplos.

Cursos - A palestra seguinte 
foi proferida pelo Dr. Fábio Alan 
Carqueija Amorim (UESC), que 
discorreu sobre “Estratégias de 
calibração e validação em técnicas 
espectroanalíticas”. Após a sua 
fala foram realizados uma sequ-
ência de três cursos teóricos, mi-
nistrados pelos professores Maria 
Goreti R. Vale, docente da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Erik Galvão P. 
da Silva e Daniel de Castro Lima 
(ambos UESC), Cleber Galvão 
Novaes (UESB) e Raildo Mota de 
Jesus (UESC). Os cursos práticos 
, também três, foram  aplicados  
pelos professores  já citados  e Lu-
ana Novaes Santos.  As atividades, 
nos dias 30/11 e 1º/12, foram or-
ganizadas por eles.

O trabalhador brasileiro perde 
em produtividade por ter tecno-

logias menos avançadas

PPGQuim - 10 Workshop 
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Detalhe do público atraído pelo evento.

Coordenadores e palestrantes do Workshop.

Congregar os resultados de pesquisa 
e extensão aplicados ao contexto de di-
reitos humanos e fundamentais, a partir 
dos estudos acadêmicos de investigação 
científica e experiências extensionistas 
foi o objetivo do VI Encontro Nacional de 
Pesquisa e Extensão (VI Enpex). Ação do 
Programa Extensionista em Direitos Hu-
manos e Fundamentais (PEX-DCJUR) 
vinculado ao Departamento de Ciências 
Jurídicas da UESC (DCJur), o evento teve 
como público-alvo estudantes, profissio-
nais do Direito e de áreas afins. 

Realização de três grupos de pesqui-
sas: Direitos Humanos e Fundamentais; 
Jurisdição Constitucional, Hermenêutica 
e Democracia; e Vivências Interdiscipli-
nares em Direito Ambiental, as atividades 
se estenderam por todo o dia 15 de dezem-
bro, com a apresentação de um leque de 
trabalhos focados em direitos humanos e 
fundamentais; jurisdição constitucional, 
hermenêutica e democracia/direito-e-
discurso/direito e feminismo; alteridade, 
solidariedade, direitos fundamentais e 
relações privadas; justiça ambiental, di-
reito e sustentabilidade; direito tributário 
– moralidade do Estado e do constituinte; 
jurisdição da política, direitos fundamen-
tais e democracia, entre outros temas que 
têm o Direito como norteador.    

Coordenador do evento, o professor 
Laurício Alves Pedrosa (UESC), disse que 
o Enpex tinha como objetivo “discutir me-
todologia da pesquisa, relação entre pes-
quisa e extensão, a metodologia empírica e 
a relação com os direitos humanos”. Des-
tacou a ação dos grupos de pesquisa que 
vêm organizando o evento nos últimos três 
anos, agradeceu aos professores convida-
dos por atender ao convite da coordenação 
e aos demais participantes e ouvintes pela 
presença, o que deu substância ao evento. 
Também agradeceu a contribuição dos 
discentes Caroline Sertão e Leonardo Gou-
veia, que atuaram na coordenação para 
que o encontro acontecesse. 

Economia primária – O primeiro 
palestrante do evento foi o professor Dr. 
José Claudio Rocha, que discorreu sobre 
os obstáculos para fazer ciência em nosso 
país. “A ciência no Brasil, na atualidade, 
segundo o CNPq, é uma ciência extrema-
mente repetitiva, por conta da burocracia 
e das amarras jurídicas que existem. Esse 
cenário atual de caça às bruxas é péssimo 
para o avanço das ciências no país. Isso 
faz com que, em termos de desenvolvi-
mento econômico, nosso país patine cada 
dia mais, prisioneiro ainda a uma econo-
mia agrária, exportadora de cacau, cebola 
e outros produtos primários, enquanto 
compramos tecnologia gerada em outros 
países – aparelhos celulares, por exemplo, 

com duas mil patentes inseridas no custo 
final. E vocês sabem quanto isso pesa em 
termos de desembolso”, enfatizou.

Acrescentou José Cláudio que “o 
trabalhador brasileiro perde em produ-
tividade, não porque é menos produtivo 
do que o trabalhador de outros países ou 
porque trabalhamos menos que eles, mas 
por termos tecnologias menos avança-
das”. Disse estar trabalhando, basicamen-
te, com esse tema em suas pesquisas no 
campo dos direitos humanos, mas tam-
bém realiza pesquisa na área dogmática 
jurídica, direito e propriedade intelectual, 
assim como em transferência de tecno-
logia aplicada à inovação. O palestrante 
é mestre em Educação pela Ufba e pós-
doutor em Direito pela UFSC, advogado, 
economista e docente titular da Uneb. 

Outro convidado foi o mestre em 
Direito e doutorando pela Ufba, Homero 
Chiaraba Gouveia, onde exerce a ativida-
de de docente substituto.  Professor da 
Faculdade 2 de Julho e pesquisador na 
área de Metodologia da Pesquisa, é autor 
do livro Cidadania  Coletiva: política da 
diferença e o principio da participação, 
lançado recentemente, em Salvador. O 
eixo da sua palestra foi a cidadania coleti-
va, que ele a interpreta criticamente. Nes-
sa abordagem ele defende a “política da 
igual dignidade da pessoa, que tem como 
fundamento uma igualdade hipotética e 
transcendental entre os indivíduos, para 
a política da diferença, que se baseia na 
ideia de que os humanos são igualmente 
dignos de respeito quanto suas diferenças 
identitárias”. E, ao longo da sua fala pro-
curou dar densidade jurídica à cidadania 
coletiva.

Palestrante no evento, o professor 
Wagner Oliveira Rodrigues (UESC/DC-
JUR), está atualmente participando de 
doutorado na Universidade Federal Flu-
minense (UFF). Advogado e pesquisador, 
ele tem como área de estudo a temática 
dos direitos humanos e dos conflitos so-
cioambientais no Brasil. Integrante do 
Grupo de Pesquisa Institucional em Di-
reitos Humanos Fundamentais é autor, 
com outros pesquisadores, de trabalho 
em que aborda a sustentabilidade e sua 
instrumentalidade por meio de empo-
deramento social, em Vila Juerana, no 
município de Ilhéus.  Como seria natu-
ral, a temática dos direitos humanos e os 
conflitos socioambientais lastreou a sua 
palestra. 

Além das palestras, uma dezena de 
trabalhos apresentados deu substância 
ao Encontro Nacional de Pesquisa e Ex-
tensão na UESC, consolidando essa ativi-
dade que emplacou, em 2017, a sua sexta 
edição.

Temática dos direitos humanos 
e conflitos socioambientais

Com duas abordagens eles deram substância à temática do VI Enpex.


