
 

 

 

 

XII JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  DO OESTE BAIANO - JCTOB 2020 

 

OFICINAS E MINICURSOS 

Bloco I 

Horário: 14h às 16h 

 

ATIVIDADE 01 – MINICURSO  

 

Proponentes: Débora de Jesus Conceição (IFBA); Naianny Almeida Pacheco (IFBA); Maria 

Luiza Carneiro Valença Wanderley (IFBA); Yasmin Faria Bohnem (IFBA); Victória Bueno 

Silva; Wilma Andrade Brasil (IFBA); Solange Alves Perdigão; (IFBA) 

Título: Assédio sexual: de onde vem e como se defender 

Público alvo: Comunidade interna do Ifba 

Vagas: 40 

 

Descrição:  

O minicurso tem o objetivo de abordar como o assédio sexual e moral sofrido pelas 

mulheres foi naturalizado e transformado numa cultura. Além disso, pretende-se discutir 

estratégias de defesa que possam ser empregadas nas relações cotidianas e nos ambientes onde 

esses comportamentos são mais comuns. 

 

ATIVIDADE 02 - MINICURSO 

 

Proponentes: Joelia Silva dos Santos (IFBA), Nereide Serafim Timóteo dos Santos (IFBA) e 

Matheus Silva de Oliveira. (IFBA) 

Título: Experiências da pesquisa científica no Ensino Médio do IFBA 

Público alvo: Estudantes do Ensino Médio Integrado do IFBA  

Vagas: 25 

 



 

Descrição:  

Este minicurso tem como objetivo socializar informações e experiências adquiridas 

através da coordenação e realização de pesquisas científicas com estudantes do Ensino Médio no 

IFBA/Campus Barreiras, bem como incentivar a inserção dos estudantes no processo de seleção 

dos editais de iniciação científica disponibilizados anualmente pelo instituto.  

 O desenvolvimento da pesquisa científica no Ensino Médio, última etapa da educação 

básica, é uma oportunidade para despertar o interesse do estudante pela produção do 

conhecimento científico e direcionar a vocação de jovens pesquisadores nas etapas de estudo 

subsequentes. Portanto, o minicurso é direcionado para os estudantes que desejam conhecer os 

procedimentos adotados durante todo o processo de construção do projeto de pesquisa, passando 

pelos trâmites de submissão da proposta e a sua execução. 

 

ATIVIDADE 03 - MINICURSO 

 

Proponente: José Benício dos Anjos França (IFBA) 

Título: GeoGebra e o Ensino de Funções no ClassRoom 

Público alvo: Estudantes do Ensino Médio, Superior, Subsequente e Docentes 

Vagas: 100 

 

Descrição:  

O GeoGebra é um software de matemática livre que permite a construção de diversos 

objetos geométricos, gráficos representativos de funções, curvas parametrizadas, entre outros 

tópicos da Matemática. Sua integração com o site oficial permite construir atividades, ebook, 

applets que são facilmente integrados ao Google Classroom com atribuições de nota e prazos 

para entrega.  

 

ATIVIDADE 04 - MINICURSO 

 

Proponente: Atauan Soares de Queiroz (IFBA) 

Título: Leitura e interpretação de texto: a perspectiva discursiva crítica 

Público alvo: Estudantes de Ensino Médio, Técnico, Superior e professores/as. 

Vagas: 50 

 

 



 

Descrição:  

O minicurso propõe práticas de leitura e interpretação de textos em perspectiva crítica e 

reflexiva. Ao focalizar elementos linguístico-discursivos em textos escritos e multimodais, como 

pressuposição, metáfora, interdiscursividade, intertextualidade, seleção lexical, podemos acessar 

discursos e ideologias que sustentam processos hegemônicos, como  "comportamento de 

rebanho" e alienação. 

 

 

ATIVIDADE 05 - MINICURSO 

 

Proponentes: Thiago Grasiano Mendes de Sá / Hugo Mororó da Silva / Marcus Vinícius 

Marques / Guilherme Galvão de Oliveira Pinto / Eloisa Souza Ferreira / Henrique Antônio 

Guanais Corneau / Edilson Elias Barbosa Guedes Dias / Maria Eduarda Moreira de Matos Silva 

(IFBA) 

Título: Minicurso de Introdução à Astronomia da LAOBA 

Público alvo: Público livre. Qualquer pessoa interessada. 

Vagas: 20 

 

Descrição:  

A Liga Astronômica do Oeste Baiano (LAOBA - @laoba_ifbrrs no Instagram) é um 

grupo de alunos e servidores do IFBA - campus Barreiras, que se reúne semanalmente para 

discutir assuntos e realizar atividades relacionadas a Astronomia. Oferecer este minicurso é uma 

forma que o grupo encontrou para socializar o conhecimento trabalhado nestas reuniões. O 

minicurso é introdutório e procura dar uma visão geral sobre diversos temas interessantes de 

Astronomia. Serão abordados os seguintes assuntos: 

 

1) O que é Astronomia? Qual o objeto de estudo?  

2) Breve histórico da Astronomia. Astronomia X Astrologia/ 

3) Observação a olho nu X Instrumentos ópticos. Planetas e Luas/  

4) Estrelas (vida, morte, constelações). Aglomerados e Nebulosas/ 

5) Buracos Negros/ 

6) OVNIs e vida extraterrestre. Exoplanetas. Astrobiologia/ 

7) Gravitação x Relatividade/  

Não há pré-requisitos e todos são bem vindos!  



 

 

ATIVIDADE 06 - MINICURSO 

 

Proponente: Libia Luiza Carneiro do Nascimento  (UFOB) 

Título: Trabalho e tecnologia no século XXI: uma abordagem crítica 

Público alvo: Público livre. Qualquer pessoa interessada. 

Vagas: 20 

Descrição:  

O minicurso visa traçar aspectos gerais que marcaram a história do trabalho e da 

tecnologia nas últimas décadas, abordando como foram configuradas essas relações e projetando 

como podem vir a ser no futuro. 

 

ATIVIDADE 07 - MINICURSO 

 

Proponente: Anderson Dias Pignata Cruz Macêdo  (IFBA) 

Título: Práticas e Técnicas para melhorar a qualidade do sono e do aprendizado. 

Público alvo: Estudantes e outros Interessados.  

Vagas: 80 

 

Descrição:  

Otimizar a Qualidade de Vida, potencializando a retenção do conhecimento estudado, 

através do sono reparador e outras práticas e técnicas, que melhoram o rendimento nos estudos, 

na vida pessoal e profissional.  

 

ATIVIDADE 08 - MINICURSO 

 

Proponente: Maria Conceição dos Santos (IFBA) 

Título: Gêneros orais e escritos: que tipos de argumentos usar? 

Público alvo: Público em geral 

Vagas: 50 

 

Descrição:  



 

A atividade pretende apresentar os diferentes tipos de argumentos na construção dos 

gêneros textuais orais e escritos. Discutiremos ainda sobre as escolhas dos argumentos 

adequados às diferentes situações comunicativas. 

 

ATIVIDADE 09 – OFICINA  

 

Proponente: Fábio Bordignon (IFBA)  

Título: Como articular as 3 competências para a formação de professores 

Público alvo: Estudantes das Licenciaturas. 

Vagas: 100 

 

Descrição:  

Em dezembro de 2019, foi aprovada a nova diretriz nacional para formação de 

professores (BNC-formação) para a educação básica. Este documento norteador é um marco, 

pois estabelece que os cursos sejam voltados a prática, organizando as disciplinas dos cursos em 

3 grupos, sendo que 1 desses voltado a prática, além dos tradicionais estágios supervisionados. 

Além disso, os cursos devem desenvolver três competências: Conhecimento profissional; prática 

profissional e engajamento profissional. 

 

ATIVIDADE 10 - MINICURSO 

 

Proponente: Meirielen Aparecida Gomes Freitas e Paula Vielmo (IFBA) 

Título: Saúde sexual no contexto da atenção à mulher 

Público alvo: Mulheres 

Vagas: 25 

 

Descrição:  

O minicurso acontecerá na XII JCTOB realizada pelo IFBA, em 22 de outubro de 2020, por 

meio da plataforma Google Meet, para 25 mulheres, no qual discutiremos o tema da saúde sexual 

no contexto da atenção à mulher com vida sexualmente ativa numa abordagem que focaliza a 

sexualidade, a autonomia da mulher sobre seu corpo que tem impulsionado os direitos sexuais e 

reprodutivos como questões essenciais, a escuta ativa e qualificada que promove à mulher 

conhecimentos para a prevenção de IST e possibilidades de praticar o sexo seguro. 

 



 

ATIVIDADE 11 - MINICURSO 

 

Proponente: Tânia de Souza Lima (IFBA) 

Título: Estratégias de leitura em Língua Espanhola 

Público alvo: Público em geral (a partir do Ensino Médio) 

Vagas: 30 

 

Descrição:  

É muito comum no imaginário cultural brasileiro considerar a Língua Portuguesa falada 

no Brasil “igual” à Língua Espanhola falada pelos países vizinhos da América Latina, de modo 

que esta semelhança acaba desmotivando o estudo do Espanhol. Por outro lado, não é rara a 

sensação de frustração ao tentar compreender textos em provas de vestibular ou concursos ou 

interagir com falantes de Espanhol. Portanto, esta proposta de minicurso visa apresentar 

diferenças básicas entre o Espanhol e o Português, focando em desenvolver estratégias que 

facilitem a compreensão de textos, além de buscar despertar o interesse pelo estudo desta língua 

estrangeira tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante dos brasileiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


