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BOLETIM INFORMATIVO
É ESSA SEMANA!
Acontecerá, entre os dias 29 e 30 de
outubro de 2020, a 17ª SEMANA
NACIONAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SNCT, denominada
em nosso Campus como SECITEC.
Com uma programação diversificada
e o tema Inteligência Artificial: A
nova fronteira da ciência brasileira,
está proposto um Workshop
denominado “A inteligência artificial
transformando a realidade” com
minicursos e oficinas, possibilitando
aos participantes aprofundamento
na temática e acúmulo de
conhecimento teórico-prático acerca
do tema. Link para inscrição na
página 05.

IFBA-Brumado na Olimpíada Internacional
de Matemática e do Conhecimento
Equipe “Fractals”, formada por
estudantes
da
turma
de
edificações 1º ano - integrado,
participa da OIMC: Olimpíada
Internacional de Matemática e
do Conhecimento. A OIMC é uma
olimpíada de nível nacional, promovida pelo Instituto Alpha Lumen, em
parceria com a comissão organizadora da maior olimpíada de matemática
internacional da China – Hope Cup International. Ela possui três fases, das
quais as duas primeiras foram realizadas no formato online, no dia 18/09/20
e 21/10/20, e a terceira fase que acontecerá na China, onde serão reunidos
estudantes de todo o mundo para testarem seu conhecimento na área de
Matemática.

OLIMPÍADAS
A equipe Fractals, formada pelos
estudantes do 1º Ano de Edificações
Integrado do IFBA – Campus
Brumado, está participando da
Olimpíada Internacional de
Matemática e do Conhecimento.
Nessa edição, trouxemos um pouco
mais sobre este evento e como os
membros compartilharam conosco a
sua experiência (Pág. 01).
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A equipe Fractals, formada pelos estudantes do 1º Ano de Edificações
Integrado Atalídio da Silva Neves Neto, Kaue Silva Teixeira, Samara
Nobre de Souza, Kellen Hillary Goes Mafra, João Vitor Trindade Silva,
Jamille Bonfim Martins e orientados pela professora Ma. Cinthia B.
Nunes, teve êxito na 1º fase, onde foram avaliados os conhecimentos de
matemática, atualidades e conhecimento nerd. Classificados para a 2ª fase,
os alunos realizaram a prova no dia 23/10/20, por problemas de acesso à
página da prova. Muito contentes, os membros da equipe Fractals
compartilharam conosco a sua experiência.
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Atalídio da Silva Neves Neto (Líder e responsável por reunir a equipe Fractals)
“A participação na OIMC foi uma das experiências mais importantes desse ano
se colocarmos o fato de que a pandemia não deixou muitas oportunidades de
projetos para se inscrever. Durante o início da pandemia, fiquei sem
expectativas para os estudos, então, a olimpíada foi uma forma de me conectar
com meus colegas e, além disso, aprender novos assuntos de matemática e
também alguns variados na parte de pesquisa.
Descobri, durante essa olimpíada, como trabalho em conjunto é uma forma
divertida e especial de aprender. Agradeço a nossa professora Cinthia que nos
deu apoio e participou das aulas para revisão dos assuntos antes da prova, e
também a todos que concordaram com o convite e disponibilizaram seu tempo
para formar o grupo Fractals.”

Kaue Silva Teixeira
“Participar da OIMC — Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento
— foi uma experiência de muito aprendizado. Nessa pandemia, não tivemos um
"empurrão" para os estudos e essa olímpiada foi justamente essa ajuda que
precisávamos, visto que, por meio dela, conseguimos nos organizar para aprender
mais sobre a matemática. Além disso, gostaria de agradecer a Atalídio, que nos
convidou e nos inscreveu na OIMC, e a professora Cinthia, que nos auxiliou
durante todo o processo”.

Jamille Bonfim Martins
“Quando recebi o convite para participar da olimpíada durante a pandemia, achei
que seria bastante complicado e desafiador, mas, graças ao trabalho em equipe
que tivemos, tudo passou a ser um pouco mais calmo e até mais divertido.
Participar disso nos ensinou muito mais do que o esperado, e também nos
mostrou sobre coletivismo e crescimento. Independente do número de erros ou
acertos, das dores de cabeça e de todos os assuntos não compreendidos, sou
grata ao meu colega Atalídio por ter me convidado. Adorei desfrutar desse
momento com os meus colegas e com a Professora Cinthia que nos guiou.”

João Vitor Trindade Silva
“Gostaria de agradecer e parabenizar o nosso colega Atalídio, que organizou todo
o grupo e ficou à frente sobre as informações necessárias. Não poderia deixar de
agradecer também a professora Cinthia que, com muito zelo e dedicação, nos
conduziu durante essa etapa.
Foi uma experiência exitosa na qual tivemos oportunidade de aprofundar nossos
conhecimentos na área de pesquisa e matemática, trabalhar em equipe e estreitar
as relações interpessoais, bem como representar nossa Instituição de ensino com
maestria.”
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Samara Nobre de Souza
“Participar da OIMC foi de muita importância para minha trajetória acadêmica, pois é
sempre bom adquirir experiências. Nessa pandemia, fiquei um pouco inativa nos
estudos e vi na Olimpíada uma forma de revisar e aprender novos assuntos, já que
amo matemática. Nossa professora, Cinthia, nos deu total apoio realizando encontros
online, a fim de nos preparar para a prova. Posso dizer também que me diverti e
aprendi muito junto aos meus colegas. Com trabalho em equipe, tivemos um bom
desempenho na 1° fase. Agradeço e parabenizo a todos os envolvidos.”

Kellen Hillary Goes Mafra (Estudante da turma de Edificações 1º Ano)
“A OMIC foi uma grande experiência. Fiquei muito feliz em ter participado com uma
equipe maravilhosa, onde todos nós trabalhamos juntos. E quero agradecer a
professora Cinthia, que esteve conosco nessa etapa.”

OLHA A LIVE!
Na última terça-feira (20/10), aconteceu a primeira live da
AENPE: Mundo do Trabalho e Carreira, com as professoras
responsáveis Sandra Maíra e Paloma Correia. Nesse momento
a Professora Paloma, a primeira entrevistada, contou sobre a
sua trajetória profissional desde o final do Ensino Médio, as
opções de Ensino Superior, a escolha do por Letras/Espanhol
na UFBA, o primeiro emprego e o Mundo do Trabalho
atualmente. Este momento foi marcado pela emoção em
conhecer a trajetória da nossa Professora de Espanhol do
Campus Brumado. Além disso, muitos estudantes tiraram
dúvidas sobre a carreira de Professor e outros mostraram
interesse pela licenciatura no vestibular.
Essa AENPE tem o intuito de auxiliar os
discentes nas suas escolhas profissionais,
apresentando a trajetória e a história de algumas
carreiras através das lives semanais que são
transmitidas pelo Instagram @campusbrumado,
às 19:59.
No próximo encontro, dia 27/10/2020, teremos
a presença da Advogada Carolina Amorim –
Bacharel em Direito pela UNEB Brumado e
Pós-graduanda em Ciências Criminais.
Aguardamos vocês na próxima terça. Até lá!
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FALA AÊ!
No início de 2020, eu não estava tão animada para o retorno das aulas. Saber
que era meu último ano no ensino médio me forçava a pensar "o que fazer
depois que tudo acaba", mas então surgiu a COVID-19, pandemia e
quarentena, então minha preocupação mudou para "o que fazer quando tudo
para". O primeiro impacto para mim no início do isolamento foi o cancelamento
dos cultos presenciais. Foi difícil me acostumar com a quebra de rotina, de não
cultuar com meus amigos e família.
Às vezes, penso que estou me adaptando, conseguindo estudar sozinha, como
exemplo, através do curso online Descomplica, porém não é o mesmo de estar
em uma sala de aula, e eu sinto muito por isso, mas tenho total compreensão
e tomando as medidas necessárias para ficar tudo bem.
Tenho um grupo de estudo com dois colegas da minha classe. A gente não apenas se reúne virtualmente
para estudar, mas para jogar. É uma das melhores coisas que faço, pois me deixa feliz saber que posso
contar com eles para estar me ajudando tanto em questão de estudo como em questão de tédio.
O futuro só a Deus pertence. Não procuro criar especulações de nada, apenas fazendo a minha parte
como estudante, estudar com meus recursos, não sei uma forma perfeita para todos os estudantes do
IFBA, mas espero que cada um se encontre e consiga estudar e aprender de maneira satisfatória ao
longo desse período difícil!”
(Relato de Lara Isabel Canuto da Silva - Estudante do 3º Ano de Edificações Integrado IFBA – Campus Brumado).

EVENTO
IFBA terá simpósio exclusivo em conferência internacional de
mecânica, materiais e design
Sete artigos de professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) comporão
o simpósio “Desenvolvimento de matérias-primas e estudos de design sustentável: Estudos de caso
e experimentos”, que integrará a programação da 9th International Conference on Mechanics and Materials
in Design, prevista para o segundo semestre de 2021, em Funchal, capital do arquipélago da Madeira, em
Portugal. O simpósio foi organizado pelo professor do campus Brumado, Maurício Nascimento.
O simpósio, que será um espaço exclusivo para
trabalhos do IFBA, é um dos 16 que reunirão
instituições
de
diversos
países.
Na
oportunidade, Maurício Nascimento, Celton
Barbosa e Isar Mattiello (do campus
Brumado), Mirtânia Leão, Adriano Fortes e
Aldemiro Palma (do campus Salvador),
compartilharão
com
os
participantes
trabalhos interdisciplinares relacionados às
áreas de Materiais compostos e avançados; Projeto mecânico e prototipagem; Aplicações de
Engenharia Civil; Sistemas de energia e termofluido. As pesquisas envolvem: o desenvolvimento de novos
materiais e de processos; o aproveitamento de resíduos na composição de materiais; a sustentabilidade na
construção civil, através da concepção de projeto e da utilização de materiais sustentáveis; e métodos de
análise e design de sistemas estruturantes e de transferência de força. Segundo Nascimento, que organiza o
4

simpósio, “todos os temas abordados estão circunstanciados nas discussões científicas da atualidade.
A busca por novos materiais e métodos produtivos, aperfeiçoamento das metodologias de análise e
pela sustentabilidade nos diversos setores da indústria são tópicos extremamente debatidos nas
sociedades e na comunidade científica”, pontua.
A aprovação dos artigos foi comemorada pelo grupo de docentes
que compõe, junto aos estudantes do IFBA - Alberto Oliveira,
Carlos França Junior, Felipe Santos, Michel Santos e Vitor Lacerda
- e da Universidade Federal de Bahia (UFBA) - Victor Barbosa e
Ana Claudia da Conceição - o Grupo de Pesquisa Compósitos
Poliméricos e Cerâmicos (GCPC).
Para Maurício Nascimento, que é engenheiro civil e professor, com
doutorado em energia e ambiente, a fase mais complexa da
organização do simpósio foi reunir os trabalhos, em alinhamento
ao nível e objetivos da conferência. “O apoio da professora
Mirtânia, líder do GCPC, do qual eu e os professores Isar e Celton
fazemos parte, foi fundamental. Integrarmos um mesmo grupo
facilitou o desenvolvimento conjunto na reunião dos artigos
que serão apresentados, e que têm a participação direta de
todos os envolvidos no comitê, formado por alunos e
professores da instituição. A colaboração do Departamento de
Mecânica do campus Salvador, liderado pelo professor Pedro
Professores do IFBA – Brumado:
Cunha, dos professores Adriano, do Departamento de Civil e
Maurício Nascimento, Celton Barbosa e Adelmiro, do Departamento de Química, somaram à equipe, que
Isar Mattiello.
através também da dedicação dos alunos envolvidos, tornaram
possível a habilitação para a realização deste simpósio. É a prova cabal de que quando pessoas capazes
e produtivas se unem em busca de um objetivo, tudo pode ser alcançado. A próxima etapa consiste em
conseguir o apoio financeiro para que o conhecimento produzido dentro desta instituição seja projetado
mundialmente. Mas neste aspecto, tenho a certeza de que as lideranças que representam a instituição nos
darão o apoio necessário, dado ao objetivo comum pela produção e divulgação do conhecimento e, mais
ainda, como forma de incentivo à produção científica no país”, destaca Nascimento.

TECNOLOGIA

A Inteligência Artificial será o tema da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia - SNCT 2020, que geralmente ocorre em
outubro todos anos. Você sabia que a SECITEC 2020 no IFBA
Campus Brumado será virtual? Vai acontecer nos dias 29 e 30
de outubro, com palestras nos 3 turnos. Você já ouviu falar
sobre Inteligência Artificial e como ela é aplicada na nossa
vida?
Siga @secitec.bru
Acesse o site do evento
Inscreva-se pelo QR Code

5

