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TÍTULO

PROPONENTE

DESCRIÇÃO

Aplicação da Educação Ambiental no Ensino Infantil para um
Camila Cruz da Silva
Desenvolvimento Sustentável e Consciente

Estudo didático do comportamento (além de influenciá-lo) dos alunos da Creche Municipal
Laurinda Rosa Soares (Anagé/BA) para a prática da Educação Ambiental, a fim de obter uma
conscientização por parte de estudantes, professores, coordenadores e funcionários em geral

Curso de Sistemas Embarcados

Cleia Santos Libarino

Realização de um curso de sistemas embarcados voltado para estudantes do Colégio da
Polícia Militar de Vitória da Conquista (CPM Eraldo Tinôco)

Curta 5: Festival Estudantil de Curtas (VIII Edição)

Benival Vilaça Ferreira Júnior

Envolvimento do segmento discente do campus e da rede regional pública e privada de ensino
no incentivo e promoção de novos talentos na área cinematográfica, além de estimular o
desenvolvimento e a produção audiovisuais de cunho educativo e cultural

Desenvolvimento de Tecnologia Social para Casas de Farinha
Camila Daniele Willers
em Vitória da Conquista

Desenvolvimento de uma tecnologia social que possa reduzir o impacto ambiental decorrente
do lançamento direto dos resíduos da produção de mandioca diretamente nos corpos hídricos,
além de sua divulgação junto a proprietários de casas de farinha

Educação Ambiental para a Sub-bacia Hidrográfica do Rio dos
Jacson Tavares de Oliveira
Monos: como conservar melhor o Solo e a Água

Trabalho de Educação Ambiental e de Extensão Socioambiental para 30 estudantes filhos de
agricultores familiares do Centro Educacional de Barra Nova, na SBHRM (Sub-bacia
Hidrográfica do Rio dos Monos), em Barra do Choça/BA

Eletricista Instalador

Preparação de mão de obra qualificada na área de instalações elétricas prediais na região de
Vitória da Conquista através de aulas teóricas e práticas

Washington Luiz Correia Teixeira

História e Filosofia da Ciência e Relações entre Ciência,
Maurício Silva Araújo
Tecnologia e Sociedade no Cinema: HFCine (Ano II)

Promoção de espaços de discussão e de reflexão sobre a natureza da ciência e suas relações
com a tecnologia e a sociedade a partir de temas gerados por produções cinematográficas,
além deles contribuírem para a formação baseada na abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e
Sociedade) e nos aspectos defendidos pelas propostas de HFC (História e Filosofia da
Ciência)

Introdução à Robótica

José Alberto Diaz amado

Realização de curso de capacitação de estudantes de ensino médio do Colégio da Polícia
Militar de Vitória da Conquista (CPM Eraldo Tinôco), para participarem de eventos ligados à
área da robótica

Mostra e Competição de Robótica do IFBA

João Erivando Soares Marques

Realização de mostra e de competição de robótica para valorizar o aprendizado
interdisciplinar, colaborativo, investigativo e com foco na experimentação e na inovação

Oficina de Compostagem para Adubação de Hortas e
Wéltima Teixeira Cunha
Canteiros

Realização de oficinas sobre compostagem para sujeitos de diversas categorias ocupacionais
com a finalidade de transformar práticas convencionais de produção de alimentos em práticas
saudáveis (sem uso de agrotóxicos)
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Portal da Inovação & Qualidade

Capacitação de profissionais, empresários e demais indivíduos interessados nas áreas de
Maria das Graças Bittencourt Ferreira gestão com foco em segurança do trabalho, inovação, eletrônica, informática e demais
temáticas afins, além de tornar o Portal da Inovação & Qualidade mais robusto tecnicamente

Produção Contínua de Sabão Base

Alberto dos Santos Rebouças

Automatização da produção de sabão base para redução de custos iniciais em equipamentos
e custos fixos de produção, com a participação de uma empresa de fabricação de produtos de
limpeza para a realização de serviços técnicos

Produção de Compostagem para Horta Orgânica visando o
Joseane Oliveira da Silva
Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental

Trabalho de conscientização sobre desperdício de alimentos com crianças, adolescentes e
membros da Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora das Graças, seguido da
montagem de uma composteira e da produção de um composto orgânico para uso em uma
horta cuja colheita será utilizada nas refeições da própria pastoral

Produção Integrada de Peixes e Hortaliças pela Técnica de
Aquaponia
como
Mecanismo
de
Transformação Felizardo Adenilson Rocha
Socioambiental

Difusão da técnica de aquaponia de produção integrada de peixes e hortaliças utilizando-a
como mecanismo de transformação socioambiental de crianças e adolescentes em condição
de vulnerabilidade social assistidos pela Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora das
Graças

Projeto de Línguas: Introdução à Língua Francesa

Eduardo Matos Santos

Realização de curso de introdução à língua francesa à comunidade interna e externa, de modo
a atender aos anseios da referida comunidade frente aos fenômenos da globalização e às
necessidades do mercado de trabalho para enfrentar inovações e avanços nas diferentes
áreas do conhecimento

Técnicas de Observação do Movimento do Sol

Marcos Ferreira Santos Silveira

Acesso de estudantes de ensino básico à instrumentação didática para observação do
movimento aparente do Sol com uso de staff, gnômon e câmera escura e com registro da
sombra projetada em anteparo para obtenção do analema solar
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