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LINHA TEMÁTICA 1: ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 E3 Project Cristiane Alves Lemos 1  

• Inscrições e abertura de grupos de estudos; 

• Leituras, discussões e apresentações; 

• Construção de glossário de vocabulários; 

• Elaboração de relatório parcial; 

• Finalização do glossário de vocabulário; 

• Elaboração de Relatório final. 

02 

Proposta de Acervo de Práticas 
Laboratoriais de Baixo Custo como 
Recurso Alternativo para 
Laboratórios da Rede Pública de 
Ensino: Promoção da Inclusão 
Sócio-Educacional 

Cláudia Lilian Alves dos 
Santos 

1  

• Seleção e revisão de literatura; 

• Triagem de práticas acessíveis e/ou de baixo 
custo; 

• Análise comparativa de recursos das 
práticas adotadas; 

• Tabulação de dados; 

• Intervenções junto à comunidade externa; 

• Elaboração do acervo de roteiros de práticas 
laboratoriais; 

• Elaboração de relatório final. 

03 

Protocolo de Tratamento de Água 
Cinza e Água Barrenta de Açudes 
visando o Uso Sustentável da 
Irrigação Familiar 

Cláudia Lilian Alves dos 
Santos 

1  

• Revisão bibliográfica; 

• Elaboração de roteiro de trabalho; 

• Coleta de amostras de campo; 

• Análise laboratorial das amostras; 

• Análise dos dados laboratoriais levantados; 

• Elaboração de relatórios (parcial e final). 
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LINHA TEMÁTICA 2: ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 

Estudo de Níveis de Iluminância nas 
Salas de Aulas utilizadas para o 
Curso de Engenharia Elétrica no 
Semestre Letivo 2019.1 do Instituto 
Federal da Bahia (IFBA), Campus de 
Vitória da Conquista 

Pablo Martins de 
Oliveira 

1  

• Coleta de dados de iluminância; 

• Análise de dados levantados; 

• Apresentação de dados e análises 
realizadas. 
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LINHA TEMÁTICA 3: ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 

Desenvolvimento de Aplicativo para 
Controle de Protótipo de 
Monitoramento de Usuários Voltado 
para Necessidades 1Médicas 

Cleia Santos Libarino 1  

• Estudo científico em torno do tema proposto; 

• Definição de forma de comunicação de 
protótipo com o aplicativo, bem como de 
suas funcionalidades; 

• Desenvolvimento de aplicativo; 

• Realização de testes com o aplicativo 
desenvolvido; 

• Elaboração de relatórios. 

02 
Saúde e Primeiros Socorros no IFBA 
Campus Vitória da Conquista 

Wéltima Teixeira 
Cunha 

1  

• Organização de material de palestras e 
cursos; 

• Contato a comunidade, para apresentação 
do projeto; 

• Realização de palestras e cursos; 

• Reuniões de avaliação; 

• Elaboração de relatórios (parcial/final). 

03 
Saúde em Foco: Transformando o 
Corpo e a Mente 

Polyane Alves Santos 1  

• Rodas de conversa com profissionais da 
área de saúde, tais como psicólogos e 
educadores físicos, entre outros; 

• Confecção de materiais sobre prevenção ao 
suicídio e prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis; 

• Realização de seminários; 

• Atividades sobre prática de exercícios físicos 
e cuidados nutricionais; 

• Atividades de doação de sangue. 
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LINHA TEMÁTICA 4: ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 Algebrando Engenharias 
Edson Patrício Barreto 
de Almeida 

1 

O projeto tem o intuito de ajudar a compreensão do 
abstrato e tangível no que diz respeito às questões 
relacionadas à disciplina de Álgebra Linear para 
discentes do campus ou mesmo para toda a 
comunidade interessada, por meio de produção de 
videoaulas (lúdicas, explicativas e direcionadas) e 
materiais didáticos que são  disponibilizados 
gratuitamente na Internet e em redes sociais. 

• Produção de questionário virtual fixo para 
indicação de temas a serem abordados de 
diferentes maneiras; 

• Produção de vídeos com base em sugestões 
de internautas; 

• Produção de vídeos com base em ementas 
de disciplinas; 

• Produção de materiais didáticos. 

02 
Ampliação da Base de Dados do 
Software Educacional E-Sinais 

Pablo Freire Matos 1 

O software educacional e-Sinais tem o intuito de 
auxiliar o surdo no aprendizado da língua portuguesa 
escrita. Atualmente, há aproximadamente 1.320 sinais 
cadastrados na base de dados do software. Assim, é 
preciso ampliar sua base de dados e garantir o 
armazenamento de imagens associativas que auxiliem 
na compreensão dos sinais. Para isso, os sinais em 
Libras precisam ser cadastrados, o que implica em 
gravar vídeos dos sinais que possuem movimentos, 
transformá-los em imagens animadas (GIF), editar tais 
imagens com o significado dos sinais e finalmente 
adicioná-las ao banco de dados. Também será 
necessário implementar no software recurso de 
importação das imagens automaticamente para a base 
de dados. Assim, é desejável que o bolsista tenha 
conhecimento em programação de computadores. 

• Gravação dos sinais em vídeo; 

• Correção de falhas detectadas no software 
e-Sinais; 

• Pesquisa de imagens associativas aos sinais 
em formato PNG; 

• Conversão dos vídeos para o formato GIF e 
edição das imagens geradas; 

• Armazenamento dos sinais em formato GIF 
com as respectivas imagens associativas no 
banco de dados. 

03 

Cultura e Identidade Surda: 
Formação e Construção Identitária 
na Comunidade do IFBA Campus 
Vitória da Conquista 

Daniela Gonçalves da 
Silveira Freitas 

1 

O projeto tem por objetivo levar para a comunidade 
acadêmica a importância da cultura surda para a 
inclusão de pessoas com estas necessidades 
específicas. Pretende-se com esse projeto realizar 
atividades que incentivem, ensinem e reforcem as 
temáticas relacionadas à surdez, para que o ambiente 
escolar se faça mais acolhedor. Os objetivos deste 
projeto serão alcançados através de cursos, palestras, 
rodas de conversa e outras atividades a serem 
realizadas pelo bolsista e voluntários durante a 
vigência do projeto. Todas as atividades serão 
mediadas pela parceria com profissionais da área 
(como tradutores, intérpretes e professores de Libras), 
com a finalidade de viabilizar a comunicação e 

• Atividades de monitoria; 

• Realização de seminário sobre educação e 
surdez; 

• Capacitações internas (cursos de Libras); 

• Capacitações à comunidade (cursos de 
Libras); 

• Palestras e rodas de conversa; 

• Mostra cultural (manifestações culturais 
referentes à cultura surda). 
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socialização entre alunos surdos, bolsistas, voluntários 
e a comunidade acadêmica 

04 

Desenvolvimento de Máquina de 
Prototipagem Rápida para Produção 
de Materiais Fisioterapêuticos 
(Órteses) 

João Erivando Soares 
Marques 

1  

• Estudo e definição dos tipos de materiais 
disponíveis para confecção das órteses; 

• Verificação da incidência dos tipos de 
órteses; 

• Averiguação do uso das órteses na melhora 
na execução de atividades; 

• Desenvolvimento de uma máquina de 
prototipagem rápida com os recursos 
disponíveis; 

• Realização de modelagem tridimensional; 

• Produção de materiais para atender pessoas 
com necessidades específicas; 

• Análise e discursão dos resultados; 

• Elaboração de um relatório técnico sobre 
todas as etapas do projeto. 

05 

Desenvolvimento de Material 
Didático direcionado aos PNEs, com 
Intuito de Garantir Qualidade e 
Acesso Pleno à Educação 

Walmir Belinato 1   

06 

Desenvolvimento de Sistemas de 
Navegação Autônomo e não 
Autônomo para uma Cadeira de 
Rodas 

João Erivando Soares 
Marques 

1  

• Estudo e definição de modificações 
mecânicas a serem promovidas em cadeira 
de rodas usada pelo projeto; 

• Aprimoramento do sistema de controle dos 
motores CC; 

• Implementação de mecanismo de controle 
dos movimentos dos motores através de 
smartphones baseados na plataforma 
Android; 

• Desenvolvimento de sistema de controle de 
cadeira de rodas motorizada usando o 
movimento ocular; 

• Implementação de sistema de navegação 
autônomo de cadeira de rodas motorizada 
utilizando técnicas de redes neurais, 
Raspbarry PI e sensores para locomoção do 
usuário; 

• Realização de testes de confiabilidade; 

• Elaboração de relatórios. 
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07 

Imprimindo Ideias: Produção de 
Material Didático para Matemática e 
Química a partir de uma Máquina de 
Prototipagem Rápida (Impressora 
3D) 

Ada Ruth Bertoti 1  

• Planejamento, pesquisa e organização dos 
materiais; 

• Levantamento de escolas parceiras que 
possuam alunos com deficiência visual; 

• Impressão de objetos e elaboração de 
materiais didáticos; 

• Utilização de materiais didáticos impressos 
em parceira com escolas; 

• Elaboração e execução de oficinas de jogos; 

• Elaboração de relatórios e apresentação dos 
resultados. 

08 
Inclusão e Acessibilidade na 
Biblioteca do IFBA: Eliminando 
Barreiras, Construindo Cidadania 

Sônia Iraína Roque 
Andrade 

2 

O projeto tem por objetivo produzir vídeos com 
legendas e tradução em Libras sobre os serviços e 
produtos oferecidos pela biblioteca do campus, de 
modo a torná-la um espaço mais inclusivo e acessível 
que seja capaz de contribuir com a formação de alunos 
mais autônomos e independentes na busca pela 
informação. O projeto contará com duas vagas de 
bolsistas que apresentem os seguintes perfis: 

a) Bolsista 1: estudante surdo que demostre os 
sinais para a gravação; 

b) Bolsista 2: estudante ouvinte que tenha 
conhecimento de gravação e edição de vídeos e, 
preferencialmente, com conhecimentos em 
Libras. 

• Realização de leituras sobre os temas de 
acessibilidade e inclusão; 

• Realização de leituras sobre o papel social e 
educacional da biblioteca; 

• Levantamento de informações que serão 
necessárias para produção de vídeos;  

• Produção do vídeo: Conhecendo a 
Biblioteca; 

• Produção do vídeo: Como fazer Renovações 
pelo Smartphone; 

• Produção do vídeo: Como localizar Material 
no Acervo; 

• Elaboração de relatórios. 

09 Monitores da Inclusão 
Daniela Gonçalves da 
Silveira Freitas 

1 

O foco do projeto é maximizar o acesso aos conteúdos 
pelos discentes com necessidades específicas no 
reforço das atividades no turno oposto a fim de sanar 
dúvidas, esclarecer questões e orientar na realização 
das atividades, principalmente nas disciplinas nas 
quais tais discentes apresentam uma maior 
dificuldade. Neste sentido, o projeto tem como 
justificativa favorecer o processo de inclusão 
educacional no instituto, promovendo mais 
acessibilidade no acompanhamento dos conteúdos 
ministrados pelas disciplinas de forma geral no 
decorrer do ano letivo. os atendimentos serão 
mediados pela presença do tradutor/intérprete de 
Libras e/ou braillista quando estiverem associados aos 
alunos surdos ou com deficiente visual para viabilizar 

• Acompanhamento do processo de 
aprendizagem e do desenvolvimento das 
atividades de ensino com a finalidade de 
melhorar o desempenho acadêmico dos 
discentes atendidos; 

• Atividades de reforço do trabalho proposto 
pelos componentes curriculares ministrados 
em sala de aula; 

• Criação e disponibilização de possibilidades 
para que o aluno aprenda de acordo com 
suas capacidades facilitando a evolução da 
aprendizagem.; 

• Reunião com docentes, colaboradores e 
orientador para levantamento das principais 
demandas de ensino-aprendizagem. 
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a comunicação e socialização entre os discentes e o 
bolsista e voluntários ao projeto. 

10 O Origami no Estudo da Geometria 
Thiago Leonardo 
Bastos da Silva 

1  

• Levantamento e estudo bibliográfico; 

• Confecção de materiais para tutorial a ser 
elaborado (dobraduras); 

• Construção de tutorial. 

11 
PROMATECA: Programa Multimídia 
de Matemática Elementar ao Cálculo 

Polyane Alves Santos 1  

• Organização de cronograma de videoaulas; 

• Produção de material de divulgação do 
programa; 

• Realização de oficinas; 

• Produção semanal de videoaulas; 

• Edição e elaboração dos materiais didáticos. 

12 

Tecnologia Assistiva acionada via 
Comando de Voz para Autonomia de 
Alunos com Deficiência 
Físico/Motores no Ambiente 
Educacional 

José Alberto Diaz 
Amado 

1  

• Definição das principais demandas dos 
alunos do campus que possuam algum 
problema físico/motor; 

• Estudo científico e prático em torno do tema 
proposto, priorizando as demandas viáveis 
que foram detectadas no item anterior; 

• Desenvolvimento do sistema de comando de 
voz para o acionamento das demandas mais 
importantes; 

• Realização de testes com o sistema 
desenvolvido; 

• Elaboração de relatórios. 

13 

Utilização de Visão Computacional e 
Redes Neurais Convolucionais 
(Deep Learning) para Facilitar o 
Acesso de Pessoas com Deficiência 
Locomotora às Salas do IFBA 
Campus Vitória da Conquista 

José Alberto Diaz 
Amado 

2  

• Desenvolvimento de sistema de 
reconhecimento facial; 

• Transferência do sistema de 
reconhecimento facial desenvolvido a um 
sistema embarcado; 

• Desenvolvimento da comunicação entre o 
sistema de reconhecimento de face e um 
sistema de fechadura eletrônica; 

• Realização de testes de eficiência e de 
aplicação do sistema desenvolvido; 

• Elaboração de relatórios. 
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LINHA TEMÁTICA 5: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 
Análise do Contexto Socioeconômico 
e Educacional em Comunidade 
Quilombola de Vitória da Conquista 

Jime de Souza 
Sampaio 

1  

• Levantamento bibliográfico; 

• Consultas junto ao setor de comunicação do 
campus e a órgãos públicos municipais e 
estaduais; 

• Visita às comunidades quilombolas; 

• Análise de dados levantados; 

• Elaboração do diagnóstico; 

• Elaboração da proposta de divulgação de 
curso preparatório; 

• Divulgação de resultados. 

02 
Estruturação das Atividades de 
Pesquisa do Grupo de Estudos de 
Gênero e Sexualidade 

Joana Darc Virgínia 
dos Santos 

1  

• Realização de reuniões quinzenais; 

• Instauração do Fórum sobre Assédio Escolar  

• Aplicação de questionários sobre assédio 
escolar; 

• Tabulação e análise de dados coletados com 
a aplicação dos questionários; 

• Escrita de artigo científico com os resultados 
obtidos; 

• Realização de campanhas de igualdade de 
gênero e livre exercício da condição sexual; 

• Realização de seminário para exposição dos 
resultados obtidos; 

• Elaboração de atividades de intervenção no 
espaço público com a divulgação dos 
resultados obtidos. 

 

  



 

GESTÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS UNIVERSAIS 

EDITAL Nº 004/2019 

RELAÇÃO DE PROJETOS SELECIONADOS (Pág. 9 de 12) 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 
Avenida Sérgio Vieira de Mello, 3.150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista/BA - CEP 45078-900 

LINHA TEMÁTICA 6: INCENTIVO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 
Acervo Musical do IFBA Campus 
Vitória da Conquista (3ª Etapa) 

Marcos de Souza 
Ferreira 

1  

• Encontros tutoriais; 

• Análise de quantitativo de materiais a serem 
digitalizados; 

• Digitalização de materiais; 

• Organização e distribuição de arquivos de 
áudio de materiais digitalizados; 

• Organização de acervo de partituras; 

• Organização de acervo de programas de 
concertos realizados; 

• Produção dos concertos. 

02 
Projeto de Línguas: Vídeos 
Animados para o 
Ensino/Aprendizagem de Espanhol 

Sonia Maribel Muñoz 
Croveto 

1  

• Seleção dos assuntos gramaticais de nível 
básico; 

• Estudo de funcionamento dos softwares 
VideoScribe, PhotoScape e Audacity; 

• Escrita de pré-roteiros com viés lúdico e 
cultural; 

• Gravação e edição de vídeos de desenho 
animados. 

03 
Saindo da Selfie para um Novo Olhar 
de Fotos e Fatos 

Wéltima Teixeira 
Cunha 

1  

• Organização de materiais de divulgação; 

• Divulgação de projeto para a comunidade; 

• Recebimento de fotografias; 

• Organização de exposição; 

• Reuniões de avaliação; 

• Elaboração de relatórios (parcial e final). 
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LINHA TEMÁTICA 6: INCENTIVO À EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 Atributos do Tênis de Mesa no IFBA Gênesis Oliveira Rocha 1   
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LINHA TEMÁTICA 7: INCENTIVO À FORMAÇÃO DA CIDADANIA 

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO ATIVIDADES PREVISTAS 

01 
EcoDivertidos: Jogo Educativo na 
Formação da Cidadania 

Maria das Graças 
Bittencourt Ferreira 

1 

O projeto objetiva aprimorar a jogabilidade, além de 
implementar melhorias visuais e a acessibilidade no 
jogo educativo “EcoDivertidos”. Desta forma, o jogo 
possibilitará um crescimento contínuo no ambiente 
estudantil através da promoção da responsabilidade 
social, oferecendo um produto que contextualize a 
formação cidadã do indivíduo. O bolsista deve estar 
cursando o curso de Sistemas de Informação, com 
especialidade comprovada em desenvolvimento de 
jogos para que as atividades sejam organizadas e 
contempladas dentro de um prévio planejamento. 

• Atividades de desenvolvimento do jogo 
educativo relacionadas à operação, ao 
design gráfico, à jogabilidade e à 
acessibilidade; 

• Adequação de demandas mediante 
apresentações à comunidade discente; 

• Lançamento da nova versão do jogo 
educativo. 

02 Feira de Ciências e Inovação Ada Ruth Bertoti 1  

• Concepção da Feira; 

• Aceitação e apresentação de trabalhos; 

• Elaboração de artigos; 

• Análise de impactos; 

• Elaboração de relatórios. 

03 
Oficina "Cidadania e Direitos 
Fundamentais: Uma Introdução ao 
Conteúdo Constitucional Brasileiro" 

Ione dos Santos Rocha 
Cabral 

1   

04 
PEAT: Programa de Educação 
Ambiental para os Tercerizados 

Ione dos Santos Rocha 
Cabral 

1   

05 
Saúde e Segurança nas Escolas de 
Vitória da Conquista 

Wéltima Teixeira 
Cunha 

1  

• Organização de materiais para palestras; 

• Contato com escolas para apresentação do 
projeto; 

• Realização de palestras; 

• Reuniões de avaliação; 

• Elaboração de relatórios (parcial e final). 
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06 
Treinamentos sobre Gestão de 
Resíduos na Construção Civil 

Maria das Graças 
Bittencourt Ferreira 

1 

O projeto pretende apresentar um panorama da gestão 
de resíduos gerados pela construção civil na cidade de 
Vitória da Conquista por meio de treinamentos e 
capacitações. Os bolsistas devem ser discentes de um 
dos seguintes cursos: 

a) Engenharia Ambiental, de modo a já ter cursado a 
disciplina de Gestão e Tratamento de Resíduos 
Sólidos, bem como ter experiência extensionista 
em ministrar treinamentos/palestras sobre gestão 
de resíduos em empresas; 

b) Engenharia Civil, de modo a já ter cursado as 
disciplinas de Materiais da Construção Civil I e II, 
além de ter cursado ou estar cursando disciplinas 
voltadas à Gestão e Tecnologia das Construções; 
também deve possuir experiência extensionista 
em projetos de pesquisa de cunho social 
relacionados à reutilização de resíduos em 
materiais de construção e correlatos, bem como 
experiência em ministração e/ou organização de 
eventos. 

• Preparação e adequação do conteúdo dos 
treinamentos sobre Gestão de Resíduos na 
Construção Civil; 

• Aplicação dos treinamentos sobre Gestão de 
Resíduos na Construção Civil nos cursos de 
Engenharia Civil e Engenharia Ambiental do 
campus; 

• Aplicação dos treinamentos sobre Gestão de 
Resíduos na Construção Civil nos cursos de 
Engenharia Civil em instituições de Vitória da 
Conquista; 

• Aplicação dos treinamentos sobre Gestão de 
Resíduos na Construção Civil à profissionais 
de empresas do ramo da construção civil que 
estejam interessadas. 

 


