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01 
“Borboletas”: Educação Ambiental na 
Formação Infantil 

IONE DOS SANTOS 
ROCHA CABRAL 

1 

Trata-se da implementação de um projeto de Educação Ambiental na Escola Municipal Zulema 
Cotrim, que envolva toda a comunidade em discussões e mudanças de atitudes frente à temas 
como: a) produção de lixo; b) uso racional da água; c) preservação e manutenção de áreas 
verdes; e d) poluição ambiental. Para tanto, pretende-se realizar atividades de formação 
continuada com gestores, professores, pais e responsáveis para sensibilização sobre a 
importância da educação ambiental. Outra proposta é a execução de práticas de Educação 
Ambiental adaptadas ao público infantil com os estudantes da escola (palestras, saídas de 
campo, dinâmicas de grupo e distribuição de materiais educativos). Com isso, almeja-se 
contribuir para a formação continuada dos docentes, além da formação escolar dos discentes 
para alertar para a importância da transversalidade, continuação e permanência da temática 
ambiental no ambiente escolar. 

02 
Aperfeiçoamento e Divulgação do 
Sistema Certificados desenvolvido no 
IFBA Campus Vitória da Conquista 

ALEXANDRO SANTOS 
SILVA 

1 

Desenvolvido no IFBA Campus Vitória da Conquista no ano de 2017, o software Certificados é 
uma aplicação Web open source desenvolvida com a finalidade de gerenciar a emissão e 
validação de certificados. Até o início de julho de 2019, já haviam sido registrados no software 
2.660 participações referente a 1.155 participantes de 26 eventos. Os resultados obtidos se 
mostraram positivos em relação à gestão de certificados e o software é indicado para ser 
utilizado em eventos de outras instituições. O objetivo do projeto consiste na melhoria dos 
recursos do software, além de justamente implantá-lo em outras instituições e divulgá-lo para a 
comunidade externa. Com a implementação do projeto, espera-se aumentar a utilização do 
software, além de levar o nome do IFBA para a comunidade externa destacando seu papel 
social e tecnológico. 

03 

Aperfeiçoamento e Implantação do 
Sistema de Gestão de Materiais 
Desenvolvido no IFBA Campus Vitória 
da Conquista 

MARK RENER DOS 
SANTOS TEIXEIRA 

1 

O sistema de Gestão de Materiais (ProGest) é uma aplicação Web destinada à gerir o fluxo de 
aquisição e distribuição de materiais em instituições públicas. Desenvolvido no ano de 2017 no 
IFBA Campus Vitória da Conquista, o ProGest possui até o presente momento 254 usuários, 
6.760 atendimentos de saída e de distribuição de mercadorias e 365 registros de entrada de 
materiais em um total de 552 itens. Os resultados obtidos por meio do uso do software podem 
ser observados na melhoria da qualidade de atendimento, na redução do tempo desprendido 
para realização de inventários, na redução significativa da margem de erros (quando 
considerado o estoque físico) e na facilidade de elaboração de relatórios. O objetivo deste 
projeto é melhorar os recursos do sistema a fim de controlar a movimentação de materiais, 
desde sua aquisição, passando pelo recebimento, estoque e distribuição. Com a 
implementação do projeto, espera-se aumentar a utilização do sistema para outros campi do 
instituto ampliando assim os benefícios obtidos. 

04 
Aplicação da Educação Ambiental no 
Ensino Infantil utilizando a Técnica de 
Compostagem 

CAMILA CRUZ DA SILVA 

 
 
 
 
 
 

1 

O objetivo do projeto é apresentar a Educação Ambiental como forma de valorizar o meio 
ambiente utilizando a técnica de compostagem. A Educação Ambiental deve ser entendida 
como educação para a cidadania, visando à existência de um equilíbrio entre as relações sociais 
e a natureza. A metodologia de trabalho será baseada no desenvolvimento da consciência 
ambiental de alunos de uma escola pública do ensino infantil situada na cidade de Anagé/BA, 
através da educação ambiental para a produção de uma horta orgânica adubada com a técnica 
de compostagem, a fim de despertar a valorização e a preservação do meio ambiente. 
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05 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente 
Modificado por Borracha 

JOAZ DE SOUZA 
BATISTA 

1 

O elemento principal deste projeto é o uso do asfalto-borracha como matéria prima na 
pavimentação das estradas. Em primeira instância busca-se realizar ensaios normalizados 
necessários para caracterizar e calcular os traços dos materiais que constituem o CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usinado), com incorporação de borracha que será utilizada 
posteriormente na pavimentação.  Além disso, busca-se também perceber a viabilidade e por 
qual razão a prática é pouco aplicada. A opção pelo uso do asfalto-borracha (asfalto ecológico) 
é uma aposta vantajosa, já que é mais resistente, exige menos intervenções para manutenção 
e é mais durável e resistente que o asfalto comum. Apesar do asfalto-borracha ser mais caro 
que o convencional, é ecologicamente correto, pois colabora com a diminuição de resíduos 
ambientais. Apesar do investimento ser inicialmente mais alto, é perceptível as vantagens dessa 
aplicação a longo prazo (uma delas é o conforto e durabilidade do pavimento). O projeto contará 
com a parceria da EMURC (Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista), que 
é responsável pela urbanização da cidade. 

06 

Criação de um Website para divulgar 
Informações sobre os Danos do Amianto 
que foi explorado irracionalmente em 
Bom Jesus da Serra/BA 

ORLEANE SOUZA DE 
BRITO 

1 

Deseja-se com este projeto criar um website com informações para trazer visibilidade à 
comunidade do município de Bom Jesus da Serra acerca dos prejuízos à saúde e ao meio 
ambiente causados pelo amianto. Para alcançar este objetivo, pretende-se analisar os 
requisitos e informações necessárias para que o website traga visibilidade para a comunidade; 
em seguida, desenvolver localmente templates e alimentar informações que serão 
apresentadas pelo site; e por último, disponibilizar o site através de um servidor web, para livre 
acesso às informações sobre os prejuízos do amianto. 

07 

Curso de Capacitação sobre Riscos de 
Acidentes envolvendo Energia Elétrica 
para Professores da Rede Pública de 
Educação de Vitória da Conquista 

PABLO MARTINS DE 
OLIVEIRA 

1 
O projeto objetiva capacitar ao menos 40 professores de escolas públicas de Vitória da 
Conquista sobre os riscos da eletricidade. 

08 

Desenvolvimento do Sistema de 
Inscrições Online para a Semana de 
Informática do IFBA Campus Vitória da 
Conquista 

MAILSON SOUSA COUTO 1 

A Semana de Tecnologia da Informação do IFBA Campus Vitória da Conquista é um evento 
acadêmico promovido pelo curso de Bacharelado em Sistemas de Informação e em 2019 
chegará à sua quinta edição. Considerando que as edições do evento estão cada vez mais 
dinâmicas e totalmente virtuais, justifica-se a preparação de um sistema de inscrições online 
para agilizar e oferecer mais comodidade para os participantes por meio de novas soluções 
tecnológicas. Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de um software que irá auxiliar na 
realização do evento, ajudando também na formação complementar que torna o 
estudante/profissional mais capacitado a atuar no mercado de trabalho, desenvolvendo 
aspectos motivacionais e empreendedores nos participantes. 

09 

Divulgação e Treinamento de Utilização 
dos Softwares Educacionais 
desenvolvidos no IFBA Campus Vitória 
da Conquista 

PABLO FREIRE MATOS 1 

O objetivo deste projeto é divulgar softwares educativos desenvolvidos pelo Grupo de Software 
Educacional (GSE) do IFBA Campus Vitória da Conquista, os quais estão disponíveis no 
endereço http://gse.conquista.ifba.edu.br/, além de capacitar professores de colégios da cidade. 
As etapas previstas para alcançar os objetivos consistem em: a) treinar o bolsista nos softwares 
desenvolvidos pelo GSE; b) elaborar com o bolsista um plano de execução do projeto; c) se 
reunir com professores e diretores para divulgar o projeto; e d) realizar os treinamentos. Com a 
implementação do projeto, espera-se pôr em prática ferramentas tecnológicas prontas e apoiar 
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professores do ensino médio com novas ferramentas didáticas, além de levar o nome do IFBA 
para comunidade destacando seu papel social. 

10 

Educação Ambiental e Consciência 
Ecológica: Lançamento do Game 
EcoDivertidos em Escolas 
Conquistenses 

LUIZ FERNANDO 
CARDEAL DE SOUZA 

1 

Na área ambiental, é de extrema importância a existência de projetos que possam contribuir 
para a sustentabilidade. Desta forma, com apoio de estudantes e com ferramentas tecnológicas, 
se torna possível discutir pontos importantes sobre a educação ambiental. O projeto, através 
de oficinas, tem como intuito conscientizar estudantes das escolas da rede municipal de Vitória 
da Conquista sobre a educação ambiental e a consciência ecológica, estimulando, dessa forma, 
a afeição dos alunos a hábitos sustentáveis. Para uma melhor aprendizagem, será utilizado o 
jogo EcoDivertidos, que se trata de uma ferramenta interativa e divertida. 

11 
Educação Ambiental para a Agricultura 
Familiar como Prática voltada ao 
Desenvolvimento Sustentável 

JOSEANE OLIVEIRA DA 
SILVA 

1 

A sustentabilidade se tornou uma das temáticas mais tratadas na atualidade e é imprescindível 
que a sua importância seja debatida e considerada entre a agricultura familiar, dada sua 
responsabilidade na produção de alimentos e no manejo do solo. Desse modo, o projeto 
pretende atrelar a educação ambiental, no âmbito de extensão, à região interurbana, tornando 
o projeto acessível às localidades de acesso longínquo. O trabalho será realizado junto à 
agricultores familiares, por intermédio da COOPASUB (Cooperativa Mista Agropecuária), e 
prevê procedimento de coleta e análise de informações, além de intervenções pontuais para os 
principais problemas ambientais encontrados na região, com o intuito de realizar ações para um 
desenvolvimento sustentável com práticas acessíveis, que contribuam para uma melhor 
qualidade de vida, tendo em vista a mútua relação entre o agricultor e a natureza. 

12 

Equipe de Regularização de Imóveis 
para Atendimento à Comunidade de 
Baixa Renda no Entorno do IFBA 
Campus de Vitória da Conquista, Bahia 

ORLEY MAGALHÃES DE 
OLIVEIRA 

1 

O projeto propõe a criação de uma equipe de estudantes do curso de Engenharia Civil que 
exercerão atividades voltadas para elaboração de projetos de construção civil com fins de 
regularização de imóveis da comunidade localizada no entorno do IFBA Campus Vitória da 
Conquista. Dessa forma, o projeto possibilitará a inter-relação teoria/prática através de 
prestação de serviços para às comunidades externas e internas do campus do campus. 

13 Meninas Digitais do Sudoeste da Bahia 
CRÍJINA CHAGAS 
FLORES 

1 

O projeto tem como objetivo divulgar a área de computação para meninas e mulheres da Região 
Sudoeste da Bahia. Com essa finalidade, o projeto oferecerá minicursos, palestras, oficinas, 
cases de sucesso e apresentará a realidade do mercado de trabalho na área de Tecnologia da 
Informação (TI) ao público feminino, para que este conheça melhor a área e sinta-se motivado 
para seguir uma carreira na área de Computação. 

14 Museu da Informática 
CAMILO ALVES 
CARVALHO 

1 

Os dispositivos tecnológicos que permeiam nosso cotidiano são resultado da evolução contínua 
de áreas de conhecimento tais como a Informática. Conhecer esta história nos permite entender 
nosso presente e projetar nosso futuro. A proposta de um Museu da Informática visa oferecer a 
diversos públicos uma modesta imersão nesta história por meio de visitas agendadas, exibindo 
e demonstrando um acervo de equipamentos já existente, coletado ao longo de anos, bem 
como outros itens a serem incorporados por meio de doações As ações serão complementadas 
com apresentações multimídia em um espaço adequado no Centro Vocacional Tecnológico em 
Tecnologia da Informação (CVT-TI). 

15 Oficina de Capacitação (Teórica) sobre 
Noções Básicas da Construção Civil 

MÁRCIO OLIVEIRA 
MATOS 

1 O projeto propõe a criação de uma equipe de estudantes do curso de Engenharia Civil que 
exercerão atividades voltadas para a elaboração e execução de oficinas de capacitação sobre 
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para Comunidade de Baixa Renda da 
Cidade de Vitória da Conquista, Bahia 

noções básicas de construção civil, sendo estas direcionada à população de baixa renda com 
conhecimento prévio de construção civil. Dessa forma, o projeto possibilitará o aprendizado e a 
troca de experiências e promoverá a inclusão social daqueles que participarem da capacitação. 
Ao atender a comunidade, o projeto trará conhecimentos técnicos e tecnológicos da área e 
proporcionará emprego e renda, uma vez que a proposta fundamental da capacitação teórica 
consiste na formação de profissionais qualificados para a área de construção civil, respeitando 
as normas de higiene e de segurança no trabalho. Como resultado, a capacitação irá ajudá-los 
a inserir-se no mercado de trabalho da construção civil. 

16 
Oratória: Vencendo o Medo do Bicho-
Papão de Falar em Público 

ACIMARNEY CORREIA 
SILVA FREITAS 

1 

O projeto consiste em um curso livre de extensão que visa ofertar vagas para estudantes do 
IFBA e da comunidade em geral, que objetivem falar melhor em público, controlar o nervosismo, 
superar o medo e saber lidar com situações inesperadas diante de uma plateia ou apresentação 
de um trabalho acadêmico. A metodologia usada será de aulas expositivas e atividades práticas 
orientadas. Espera-se ao final do curso que os participantes sejam capazes de realizar 
apresentações em público, com qualidade e sem temor. 

17 

Programa de Iniciação Tecnológica no 
Âmbito da Robótica para Estudantes de 
Escolas Públicas no Município de 
Poções/BA 

DANIANI SOUZA 
OLIVEIRA GONDIM 

1 

O projeto tem por objetivo apresentar a primeira edição do Programa de Iniciação Tecnológica 
(PROITEC) para estudantes de escolas públicas da cidade de Poções/BA, com o intuito de 
promover junto a eles uma experiência com a robótica que vá além da matriz curricular 
institucional. Para a realização deste trabalho, haverá encontros com os estudantes 
beneficiados para a explanação dos conteúdos estabelecidos e a construção de trabalhos 
práticos relacionados a robótica. Esses trabalhos posteriormente serão expostos em uma 
mostra que reunirá, além dos trabalhos realizados no programa, outros trabalhos que já foram 
realizados no IFBA. Com a consumação do projeto, espera-se que os estudantes envolvidos 
possam familiarizar-se com os conceitos básicos relacionados à programação, eletricidade e 
automação, que estejam estimulados e que mantenham o engajamento na área, além de 
proporcionar aos bolsistas/voluntários uma experiência de ensino e extensão. 

18 

Projeto Rio Urbano: Análise dos 
Padrões de Qualidade do Rio Verruga 
no Município de Itambé/BA e suas 
Interpelações para a Saúde Pública 

GLEIDE NASCIMENTO 
AZEVEDO 

2 

A ocupação desordenada do solo e as ações antrópicas indevidas provocam alterações na 
qualidade da água, poluindo os recursos hídricos e tornando a água um veículo disseminador 
de doenças. Sistemas de monitoramento e controle têm por finalidade avaliar e identificar as 
principais fontes poluidoras e, assim, evitar parcialmente maiores impactos sobre os cursos 
hídricos. Diante disto, o projeto objetiva a obtenção de um diagnóstico da qualidade da água do 
Rio Verruga, no município de Itambé/BA, por meio da análise dos parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos, tais como: resíduos sólidos, alcalinidade, acidez, cloretos, cor, DBO, DQO, 
dureza, pH, fósforo, nitrogênio, temperatura, turbidez e coliformes fecais. Para auxiliar na 
elaboração deste trabalho, pesquisas complementares acerca do histórico do Rio Verruga serão 
realizadas. A partir dos resultados obtidos, será determinado o Índice de Qualidade de Água 
(IQA) do trecho monitorado, para assim demonstrar a necessidade de medidas interventivas 
junto ao poder público que tragam melhoria na qualidade da água do referido rio. Além disso, 
pretende-se conscientizar a população acerca dos riscos iminentes à saúde em decorrência da 
modificação humana por intermédio de palestras e da distribuição de uma cartilha informativa e 
educativa em escolas do município. 
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19 
Promovendo a Melhoria de Gestão nas 
PME’S no entorno do IFBA 

DEISE DANIELLE NEVES 
DIAS PIAU 

1 

O projeto visa promover a melhoria da gestão das PMEs (Pequenas e Médias Empresas) 
localizadas na região do entorno do IFBA Campus Vitória da Conquista. Inicialmente, após a 
realização de diagnóstico organizacional, serão identificadas melhorias que possam ser 
implantadas pelas empresas a serem atendidas. Em cada empresa atendida, estudantes 
matriculados em disciplinas de administração irão analisar políticas atuais nas áreas de 
recursos humanos, marketing, finanças, logística e gestão administrativa. Após a análise dos 
dados relativos a essas áreas, os estudantes irão identificar ações relacionadas ao diagnóstico 
que possam ser implementadas, levando a uma melhoria na gestão da empresa. O instrumento 
a ser utilizado tem como base a premiação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) para as PME’s com melhores práticas de gestão. O apoio às empresas 
do entorno fortalecera-las individualmente, aumentando a sua competitividade, e coletivamente 
a comunidade local do Bairro Villa Serrana, com a melhoria da oferta de serviços, do comércio 
e da produção de bens. Além de possibilitar o desenvolvimento local, o projeto contribuirá com 
a formação crítica de estudantes que colocarão em prática conhecimentos adquiridos nas 
disciplinas de administração, bem como com o desenvolvimento, de forma direta, da sociedade, 
permitindo ao IFBA Campus Vitória da Conquista alcançar o seu papel social de instituição de 
ensino superior. 

20 Recicla IFBA 
LIOJES DE OLIVEIRA 
CARNEIRO 

1 

O projeto tem como objetivo montar um ponto de recebimento de equipamentos de informática 
em desuso para análise e reaproveitamento em primeira instância. Caso o reaproveitamento 
não seja possível, serão retirados dos equipamentos componentes para uso em projetos de 
automação/robótica/eletrônica, com posterior envio do restante do material não utilizado para 
empresas certificadas, para fins de descarte responsável. 

21 
Saúde e Segurança dos Trabalhadores: 
Articulação IFBA Campus Vitória da 
Conquista e Comunidade 

WÉLTIMA TEIXEIRA 
CUNHA 

1 

O projeto tem como finalidade levar, através de palestras, noções básicas de saúde e segurança 
do trabalhador, haja vista que muitos trabalhadores desconhecem os agentes e situações de 
risco presentes nos ambientes de trabalho. Essa conscientização é importante para que o 
trabalhador possa reivindicar os seus diretos em busca da preservação da sua saúde. 

 


