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Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO
DATA E LOCAL DE

SELEÇÃO

01 Arte e Papo
Joana Darc Virgínia dos

Santos
1

Pretende-se  com  o  projeto  propiciar  o  debate  e  a  compreensão  sobre
diferentes temáticas relacionadas aos direitos humanos a partir de encontros
de estudantes e comunidade do entorno com personalidades de destaque no
campo artístico e científico. Para atuarem no projeto, os candidatos devem
estar  cursando  algum  curso  de  ensino  superior  e  possuírem  habilidades
administrativas  e  em  mídias  sociais,  bem  como  apresentarem  interesses
artísticos.

11/08, às 15h00min
Bloco B, Sala dos

Professores

02

Criação de Curso Virtual de Língua 
Espanhola e Viagens no Moodle 
Institucional do IFBA Campus 
Vitória da Conquista

Sonia Maribel Muñoz
Croveto

1

O projeto propõe-se a construir um curso virtual de Língua Espanhola de 40
horas na plataforma Moodle do IFBA para  que seja ofertado à comunidade
interna e externa.  O referido curso  será focado em aspectos culturais  dos
países hispânicos  (turismo, gastronomia, estilos de vida, música, costumes e
tradições), entrelaçando o lúdico e o acadêmico para praticar as competências
gramatical, sociolinguística, estratégica e discursiva. Para atuarem no projeto,
os  candidatos  devem  ser  proativos  e  interessados  na  língua  y  cultura
hispânica, bem como possuírem conhecimentos de informática, Moodle, redes
sociais, Canvas e Língua Espanhola em nível básico.

12/08, às 16h00min
(Seleção Virtual)

03

Implementação da Aba 
Inq.Empreendedor no Portal 
InQ.IFBA do Campus Vitória da 
Conquista como Meio de 
Desenvolvimento e Divulgação de 
Ações Empreendedoras

Maria das Graças
Bittencourt Ferreira

1

Enquanto meio de desenvolvimento e divulgação de ações empreendedoras,
a implementação  da  Aba InQ.Empreendedor  no  Portal  de Inovação  e
Qualidade (InQ.IFBA) do Campus Vitória da Conquista/BA tem o objetivo de
facilitar  o acesso ao conhecimento através de recursos didáticos digitais e
ensaios acerca desta temática que já foram desenvolvidos com grande êxito
no campus. Entende-se que tal oportunidade viabilizará  discussões sobre o
papel do empreendedor na sociedade relacionando conhecimentos teóricos
aos práticos através de casos de sucesso.

12/08, às 14h00min
(Seleção Virtual)

04
Inclusão Educacional por meio da 
Tutoria de Pares

Paula Varlanes Brito de
Morais

1

O foco do projeto é favorecer a acessibilidade pedagógica por meio da tutoria
de  pares  para  promover  a  maximização  de  acesso  aos  conteúdos  pelos
discentes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (autistas) e
transtornos de aprendizagem por intermédio de um acompanhamento efetivo
na realização das atividades acadêmicas. Desta forma, busca-se favorecer a
aprendizagem, o cumprimento de prazos, o desenvolvimento da habilidade de
autorregulação  e  autonomia  no  ambiente  acadêmico.  Para  atuarem  no
projeto,  os candidatos  devem possuir  habilidades  acadêmicas  em ciências
exatas e em comunicação social e interação com jovens.

16/08, às 10h30min
Bloco H, Sala 005
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05 Monitoria de Desenho Técnico Marcos Messias da Silva 1

O projeto busca contribuir com o aprendizado dos conteúdos relacionados à
geometria  espacial,  bem  como  desenvolver  habilidades  e  competências
construídas  através  da  disciplina  de  Desenho  Técnico,  a  exemplo  da
criatividade, autonomia e capacidade de solução de problemas.  Para atuar no
projeto,  os  candidatos  interessados  devem  estar  cursando  algum  curso
superior ou a 2ª, 3ª ou 4º série de algum dos cursos integrados do campus;
além disso,  devem ter facilidade na comunicação entre pessoas e com os
conteúdos de geometria plana e espacial.  No dia e horário da seleção, os
candidatos  devem levar   material  de  desenho  técnico  (par  de  esquadros,
lapiseiras, borracha, compasso e escalímetro); na ocasião, haverá rápida aula
expositiva com uma questão sobre sólido apoiado nos planos de nível, frontal
e perfil e com uma questão de desenho arquitetônico (corte e planta baixa).

16/08, às 10h00min

(Bloco B, Sala 008)

06

Práticas Inclusivas: Construção da 
Cultura e Identidade Surda na 
Comunidade do IFBA Campus 
Vitória da Conquista

Daniela Gonçalves da
Silveira Freitas

1

Com  o  projeto,  pretende-se  fortalecer  políticas  de  apoio  às  necessidades
específicas  dos  estudantes  surdos  e  a  permanência  destes  no  cenário
escolar. Entre as atividades previstas, estão monitorias de disciplinas para tais
estudantes, seminários, capacitações, palestras, rodas de conversa e mostras
culturais relacionadas com a temática.

12/08, às 09h00min
(Bloco H, Sala 001)

07
Primeiros Socorros no IFBA 
Campus Vitória da Conquista e no 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Wéltima Teixeira Cunha 1

O  projeto  propõe realização  de  palestras  de  primeiros  socorros  para  a
comunidade  interna  do  IFBA  Vitória  da  Conquista,  bem  como  para
trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista.
Para atuarem no projeto,  os candidatos interessados devem ter noções de
primeiros socorros e terem realizado palestras ou cursos relacionados com a
temática;  além disso, eles devem ter disponibilidade para realizar palestras
junto à comunidade interna e externa do IFBA (inclusive durante a realização
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia).

16/08, às 14h00min
(Seleção Virtual)

08
Projeto Cosplay IFBA Campus 
Vitória Conquista

Marcos Messias da Silva 1

O projeto busca contribuir com o aprendizado dos conteúdos relacionados à
geometria  espacial,  o  desenvolvimento  da  interdisciplinaridade  e  a
apresentação, junto à comunidade externa, de um dos muitos trabalhos que o
campus constrói  com os estudantes em sala de aula.  Em parceria  com o
Festival  de  Curta  5,  o  projeto  também  possui  como  objetivo  propagar  a
imagem do IFBA, buscando incentivar novos jovens a ingressar no instituto.
Para atuarem no projeto, os candidatos interessados devem estar cursando
algum curso superior ou a 3ª ou 4ª série de algum curso técnico integrado;
além disso, devem ter facilidade e/ou domínio no uso de programas de edição
e de animação de vídeos, na montagem de convites e em redes sociais.

16/08, às 14h00min
(Bloco B, Sala 008)
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09

PROMATECA: Produção de 
Videoaulas com Legendagem 
Descritiva como Ferramenta de 
Inclusão

Polyane Alves Santos 1

O  projeto  apresenta  como  principal  objetivo  difundir  o  conhecimento
matemático através de videoaulas com legendas descritivas sobre tópicos de
pré-cálculo  e  em  especial  conteúdos  que  compõem  as  ementas  das
disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I e II; adicionalmente, resoluções
de questões serão disponibilizadas de forma online no canal do projeto no
YouTube.  Para atuarem no projeto na condição de monitores, os candidatos
interessados devem estar aprovados nas disciplinas de Cálculo I e/ou Cálculo
II, bem como possuírem conhecimento de ferramentas de edições de vídeo.
Por sua vez, para atuar como webmaster, é desejável que o candidato possua
conhecimentos de criação de sites e de gerenciamento de redes sociais.

16/08, às 10h30min
(Bloco H, Sala 005)
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