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José Roberto Silva de Oliveira
Pró-Reitor de Extensão

Palavra da Reitoria

A proposta me foi lançada: servir-me desse 
espaço para falar sobre o papel da extensão 
no IFBA e sua relação com o desenvolvi-
mento socioeconômico sustentável. Não se 
trata de uma proposta simples; especial-
mente quando ela deve ser desenvolvida 
em um espaço editorial. Mas, quando se 
aceita um desafi o, o melhor a fazer é trans-
formá-lo em um objeto desejado, para que 
ele ganhe uma materialidade. Então, que eu 
cumpra esta função!

A Rede Federal de Educação Profi ssional 
Científi ca e Tecnológica (EPCT), da qual o 
IFBA faz parte, traz como especifi cidade his-
tórica o ensino profi ssionalizante de excelên-
cia, verticalizado em suas diferentes modali-
dades, conjugando conhecimentos técnicos 
e tecnológicos com práticas pedagógicas. 
Isso a diferencia das universidades e lhe ga-
rante algumas peculiaridades.

Uma dessas peculiaridades é o papel da 
extensão na EPCT: ela é uma extensão tec-
nológica e não uma extensão universitária. 
Porém, se à extensão cabe articular univer-
sidade e sociedade; os conhecimentos tradi-
cionais e atuais (pesquisa) e sua transmissão 
(ensino), até aqui não há nenhuma diferença 
entre a extensão universitária e a tecnológi-
ca. Não cabe aqui analisar o histórico dessa 
diferença; fi ca apenas um breve apontamen-
to para a sua existência. Irei me ater apenas 
às duas defi nições propostas pelo Conselho 
Nacional das Instituições Federais de Edu-

cação Profi ssional, Científi ca e Tecnológica 
(Conif) no documento intitulado “Extensão 
tecnológica”1 e aos seus desdobramentos 
no âmbito do IFBA.

No documento, encontramos a seguinte de-
fi nição sobre a extensão universitária: “[...] 
é um processo interdisciplinar educativo, 
cultural, científi co e político, que promove a 
interação transformadora entre universidade 
e outros setores da sociedade” (Conif, 2013, 
p. 15); quanto à extensão tecnológica, ela 
é defi nida como um “processo educativo, 
cultural, social, científi co e tecnológico, que 
promove a interação entre as instituições, os 
segmentos sociais e o mundo do trabalho, 
com ênfase na produção, desenvolvimen-
to e difusão de conhecimentos científi cos e 
tecnológicos, visando ao desenvolvimento 
socioeconômico sustentável local e regional” 
(Conif, 2013, p. 16).

Embora os dois conceitos partam da rela-
ção das instituições de ensino com a so-
ciedade, sem perder de vista a tão falada 
indissociabilidade, o que se propõe como 
sentido para a EPCT aparece como o seu 
grande diferencial, qual seja, possibilitar o 
desenvolvimento socioeconômico susten-
tável local e regional. Em última instância, 
busca-se “[...] o atendimento aos segmen-
tos sociais e ao mundo do trabalho com ên-
fase na inclusão social [...]” (Conif, 2013, 
p. 20). Mas, isso só será possível, se hou-
ver a difusão do conhecimento científi co e 
tecnológico, a emancipação do cidadão e a 
produção de uma pesquisa aplicada.

No campo das diferenças, não está em jogo 
o juízo de valor que costuma gerar hierarquia 
entre o melhor e o pior, o mais e o menos 
signifi cativo, mas os limites que propõem a 

identidade. Esta só se evidencia à medida 
que suas propriedades se manifestam. Nes-
te sentido, quanto mais nos apropriarmos 
das características da extensão tecnológica, 
mais o nosso desafi o será evidenciado: criar 
ações extensionistas que permitam à Rede 
Federal articular o seu conhecimento com 
os saberes da sociedade, para fomentar o 
desenvolvimento local e regional, e para inte-
grar o cidadão às especifi cidades do mundo 
do trabalho, à inclusão social e produtiva, ao 
desenvolvimento sustentável e à produção 
cultural, em sua pluralidade. 

Buscando vencer esse desafi o, a Pró-Reito-
ria de Extensão (Proex) vem desenvolvendo 
as seguintes ações: a) maior aproximação do 
ensino e da pesquisa, para alinhar pontos co-
muns e ações que os efetivem; b) articulação 
com todas as coordenações de extensão dos 
campi, buscando mapear e institucionalizar 
as atividades extensionistas já existentes; c) 
regulamentação das ações de extensão no 
Instituto; d) destinação de 78% do orçamen-
to da Pró-Reitoria para Editais da Proex; e) 
ampliação do número de cotas de projetos do 
edital para contemplar os campi da expansão 
III; f) preocupação em contemplar as áreas 
temáticas propostas pelo Conif, através das 
ações extensionistas; g) fomento do em-
preendedorismo e atenção às micro e peque-
nas empresas; h) observação do mundo do 
trabalho, para inserção do egresso do IFBA; 
i) fomento e apoio ao terceiro setor, através 
da implantação de incubadoras de tecnolo-
gia de cooperativas populares; e, por fi m, j) 
apoio e fomento das ações relacionadas ao 
esporte, à cultura e ao lazer. 

1 Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profi ssional, Científi ca e Tecnológica (Conif). Extensão Tecnológica – Rede Federal de Educação Profi ssional, Científi ca 
e Tecnológica, Cuiabá: CONIF/IFMT, 2013.

Limites e desafios da extensão tecnológica do IFBA
“[...] cabe à universidade socializar seus conhe-
cimentos, difundindo-os à comunidade e se con-
vertendo, assim, numa força viva capaz de elevar 
o nível cultural geral da sociedade”.

Dermeval Saviani
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Opinião

O teatro de animação – nomeado histori-
camente a partir dos anos 1980 – pode ser 
considerado, em sua acepção, um gênero re-
cente dentro das artes cênicas. Trata-se de 
um campo amplo e passível de agregar mo-
dalidades diversas como: teatro de bonecos, 
máscaras, objetos, formas, luzes, teatro de 
sombra, atores e performance. O teatro de 
animação é um jogo complexo que se articu-
la com a presença visível ou invisível do ator 
em cena. Essa modalidade de fazer artístico 
suscita a fantasia, favorece o encontro onírico 
e a poesia das imagens como seu espaço de 
construção teatral, sendo possível a projeção 
de personagens criados a partir de objetos 
animados por atores, aos quais emprestam 
imaginação, voz, emoções e alma.

Nesse sentido, o desafio criativo desse 
gênero contemporâneo pode aproximar-se 
do universo do escritor Ítalo Calvino, para o 
qual a imaginação é largamente antropomor-
fa, extensão da existência humana em lugares 
impossíveis no real. Grande parte da criação 
literária desse autor nasce de imagens visuais 
articuladas à reflexão filosófica; sua escrita, 
de inclinação surrealista, fantástica, muitas 
vezes absurda, plena de comicidade, vale-se 
do discurso por imagens, característico da 
poesia, da fábula e do mito. Nessa mesma 
perspectiva, que se afasta do realismo, que se 
aproxima da poesia e pode fascinar o especta-
dor pela magia, o teatro de animação encontra 
terreno fértil para operar.

E foi neste terreno propiciado pelas técni-
cas do teatro de animação que o espetáculo 
“Protocolo Lunar”, do grupo de teatro “Os Ima-
ginários”, emergiu de uma chuva de imagens, 
nascidas no encontro de temas do universo da 
obra de Calvino, em especial o primeiro con-
to das “Cosmicômicas – a distância da lua”, 
também foi inspirado em poemas de Manoel 
de Barros e Sonia Rangel, e enunciados de 
ciência da obra do físico Marcelo Gleiser. A 
investigação teatral prático-teórica envolveu a 
criação e a execução de bonecos humanos e 
não humanos e objetos para a cena, na qual 
foi de relevância aspectos de concepção, uso 
de materiais, projeto de construção e exe-
cução adequada. A interpretação/animação 
em cena dependia de uma estrutura leve 
para manipulação direta, uma das técnicas 
do teatro de animação escolhida pelo grupo. 
Abrangeu também as questões de improvi-
sação e manuseio dos personagens-bonecos 

e dos objetos pelo grupo de atores, gerando 
superposições de vários planos de narrativa, 
incluindo cenas filmadas.

Ainda vale ressaltar que as discussões em 
reuniões semanais com o grupo possibilitaram 
maior intimidade com o universo temático. Com 
isso, iniciou-se uma investigação das imagens 
visuais, possíveis concepções cênicas, mate-
riais para confecção dos bonecos, criação de 
um texto dramático por Sonia Rangel e cons-
trução dos objetos utilizados no espetáculo. Fi-
zemos laboratórios criativos com sombra e luz 
usando um retroprojetor e materiais de diversas 
formas, texturas, transparências e fluidez, o que 
agregou ao espetáculo mais uma estratégia do 
teatro de animação. 

Nesse ínterim, novos acréscimos ao tex-
to dramático eram trazidos pela dramaturga/
encenadora, os quais geravam novas leituras 
dramáticas acompanhadas de debates e ou-
tras imagens surgiam para a construção do 
espetáculo. A partir dessas imagens, iniciamos 
os laboratórios criativos, nos quais concebe-
mos, desenhamos, estudamos a estrutura de 
novos bonecos e livros-objetos. Após a cons-
trução dos livros-objetos e a elaboração dos 
desenhos de forma e estrutura dos bonecos, 
iniciamos os laboratórios criativos de constru-
ção com espuma. À medida que avançávamos 
nas tentativas de composição dos bonecos, 
aprimorávamos os mecanismos técnicos de 
confecção dos personagens-bonecos. 

O trabalho desenvolvido nos laboratórios 
criativos ocorreu de forma colaborativa, o qual 
gerou oito bonecos: Seu Quintas, Dona Domin-
gas, Senhora Veredê, Capitão Veredê, Menina 
Gisele, Surdo, Sereia Pérola e Peixe Voador; e 
sete livros-objeto: “A criatura sem o criador, ou 
todas as lições desde que o mundo é mundo”; 
“Retrato de artista quando coisa”; “29 Escritos 
para o conhecimento do chão através de São 
Francisco de Assis”; “Protocolo Lunar” (livro 
título do espetáculo); “Labirinto das palavras 
invisíveis”; “Dicionário-Orelha”; Livro da lata 
com três volumes (“Você é um homem, uma 
mulher ou um abridor de lata?”; “Para todas 
as vezes que dissermos adeus”; e “Saudade”).

A partir desses processos práticos de 
criação e encenação de “Protocolo Lunar”, 
podemos apontar uma discussão no que se 
refere ao pensamento filosófico acerca da for-
matividade. De acordo com a artista plástica 
Fayga Ostrower, criar é basicamente formar, 

é poder dar forma a algo novo. Este formar 
para o filósofo Luigi Pareyson, significa fazer, 
mas não um fazer predefinido, idealizado, de 
regras prefixadas. Trata-se de um fazer que, 
a todo tempo, inventa o modo de fazer. Este 
autor sugere um formar que solicita tentativas, 
execução, realização, por outro lado exige in-
ventar, descobrir, encontrar o modo de fazer, 
ou seja, a invenção caminha junto com a pro-
dução, operando suas próprias regras no ato 
das tentativas. Para Pareyson, essas tentativas 
levam ao bom êxito, ao sucesso. Não se trata 
do sucesso enquanto uma boa realização das 
regras, mas a descoberta de regras no mo-
mento da sua aplicação. Reconstruindo a trilha 
de “Protocolo Lunar”, podemos registrar que 
todo o processo prático-teórico de criação até 
a encenação foi construído a partir de diversas 
tentativas, nunca desconexas e abortivas, mas 
sempre com realização e resultados inventivos 
que se iam transformando no percurso.

1Texto que integra a dissertação de mestrado da autora “Protocolo Lunar: processos criativos para a cena do Teatro de Animação na perspectiva de quem constrói e anima”.

Protocolo Lunar:  
processos criativos para a cena do Teatro de Animação1

Yarasarrath Alvim Pires do Carmo Lyra, atriz, produtora cultural e professora de teatro do IFBA 
câmpus Jacobina. Mestre em artes cênicas.

Foto: Isabel Gouvêa

Cartaz do espetáculo da primeira temporada no Teatro Martim 
Gonçalves, 2011 

Foto: Isabel Gouvêa

Menina Gisele recebe o presente de Pérola, a Sereia, no Teatro 
Martim Gonçalves, 2011
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Ritmo, melodia, harmonia... Quem 
não domina esses conceitos, 
certamente já ouviu falar, afi nal, a 
música está presente na vida de 

todas as pessoas o tempo inteiro ou por boa 
parte dele. Idealizado pelo professor Eric Barreto, 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Seabra, o 
projeto “Curso de Canto Coletivo” já reúne mais 
de 20 estudantes em torno da arte de combinar 
sons. O objetivo é formar um coral, que executará 
arranjos vocais com o acompanhamento de 
instrumentos.

Junto a essa iniciativa, o docente oferece aulas de 
violão e percussão para alunos e servidores, além 
de contribuir com a reestruturação da banda 
Cidade das Rosas, do Colégio Estadual Letice 
Oliveira Maciel, mas que, atualmente, conta com 
a participação de integrantes da Escola Família 
Agrícola e do Centro Educacional de Seabra.

“A ideia é promover a educação musical. O 
canto é uma prática milenar. Através dele, 
pode-se conhecer melhor o próprio corpo, as 
possibilidades vocais, o uso adequado da voz, 
repertórios variados e as culturas que eles 
representam. O canto coletivo, por exemplo, é 
uma prática bastante antiga e difundida na cultura 
ocidental”, esclarece o docente. Com base na 
transversalidade desta forma de expressão 
artística, Eric concilia as peculiaridades da 
música com a tradição técnica do IFBA.

“Nosso Instituto tem um perfi l profi ssionalizante 
e isso dialoga diretamente com a linguagem 
musical, que também tem suas técnicas, além 
de estar ligada às humanidades. Esta instituição 
já formou músicos consagrados, como Ivan 
Bastos e Alexandre Montenegro. Tive uma 
quantidade enorme de colegas na faculdade - 
Escola de Música da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) - que passaram pelo Instituto. 
Apesar da terminologia técnica, o IFBA tem uma 
aura de pensamento crítico e visão cultural que 
pode ser institucionalizado de outras maneiras, 
inclusive”, pontua o docente. 

Adentrando em um
universo singular
Nos primeiros encontros do projeto, as vozes 
foram classifi cadas (baixo, tenor, contralto e 
soprano); em seguida, foram estudadas as 
músicas e seus arranjos, que culminaram em 
apresentações durante eventos institucionais, 
como as Semanas Preta e Indígena. “No 
início, optamos por um repertório mais fácil 
de aprender, do ponto de vista técnico. 
Aos poucos, estamos construindo nossa 
identidade”, diz o professor. 

No decorrer de todo o ano letivo 2015, os 
alunos tiveram encontro marcado com o 
universo musical durante dois dias da semana 
(terças e quartas-feiras). “Queria tocar violão, 
mas nunca fi z curso. Sempre gostei de cantar! 
Aproveitei a oportunidade e me inscrevi no 
grupo. Já aprendi a dominar a minha voz. 
Achava que tinha um som mais grave, mas 
descobri que, na verdade, é agudo”, declara 
a jovem Rebeca Leão, do curso técnico 
em informática. Para ela, a música 
ainda contribui com sua formação. 
“Defi nimos tecnologia como 
aplicação de conhecimento 

em determinada coisa. Ao aprender música, 
nos concentramos melhor e isso ajuda nos 
estudos das disciplinas regulares”, conta.

As manhãs das quintas-feiras estiveram 
reservadas para os servidores. Era o momento 
para eles adentrarem no universo da música. 
Mauro Sérgio Leite, técnico de informática, 
adquiriu logo seu violão e realizou um sonho 
antigo. “Já tive aula de canto no ensino 
fundamental. No colégio, tive aula de instrumentos 
e fi z parte da fanfarra, tocando tarol. Essa foi a 
semente da música em minha vida. Sempre tive 
vontade de tocar violão pra fazer serenata, curtir 
com os amigos em acampamentos. Quando fui 
aprovado no IFBA, em Seabra, fugi do dia a dia 
estressado da capital baiana e resolvi mudar 
meu estilo de vida. Queria me dedicar à música, 
fotografi a e pintura, saindo um pouco da área de 
exatas e partindo para o lado mais artístico. Isso 
mexe com a alma da gente! Soube do projeto de 

música e logo comprei 
o instrumento, 

com a ajuda do 
professor Eric. 

Projeto oferece aulas de canto e instrumentos para estudantes e servidores do campus Seabra

Por Verusa Pinho

Sinta a música!

Interação dos estudantes durante aula de instrumentos

“A ideia é promover
a educação musical.

O canto é uma prática 
milenar. Através dele, pode-se 

conhecer melhor o próprio corpo, 
as possibilidades vocais, o uso 

adequado da voz, repertórios adequado da voz, repertórios 
variados e as culturas que variados e as culturas que 
eles representam.” - Ericeles representam.” - Eric

Foto: M
arivaldo Oliveira

Ritmo, melodia, harmonia... Quem 
não domina esses conceitos, 
certamente já ouviu falar, afi nal, a 
música está presente na vida de 

Projeto oferece aulas de canto e instrumentos para estudantes e servidores do 

Por Verusa Pinho

Sinta a música!
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Comunidade

Projeto oferece aulas de canto e instrumentos para estudantes e servidores do campus Seabra

Por Verusa Pinho

Já aprendi alguns acordes e o solo da música 
‘O Sol’. Estamos sentindo a música na prática, 
ouvindo os sons e associando à teoria. Para 
mim, tocar violão une as pessoas, facilita a 
sociabilidade e o estabelecimento de novas 
amizades. É quando vibramos em outra 
frequência e nos tornamos mais humanizados. 
Tanto a inteligência emocional quanto o ambiente 
de trabalho são benefi ciados”, relata o servidor. 

Segundo o professor Eric, lidar com públicos 
de idades distintas tem sido uma experiência 
interessante. “Os servidores têm uma vivência 
maior, sabem a importância de estudar 
cotidianamente. O grupo é menor, consigo 
observar melhor cada integrante. Por outro lado, 
os alunos estão cheios de energia! Conversam 
sobre música em outros momentos, estão 
sempre interagindo. O legal é que são jovens 
de vários anos e cursos, trocando informações 
em torno da música”, comenta.

No campus Seabra, algumas bandas, formadas 
por alunos e/ou servidores, já testavam 
seus talentos, de forma pontual, nos eventos 
institucionais. Juliano Cezar Teles, hoje egresso 
do curso técnico em informática, é um dos 
integrantes do grupo 5 auras, que passeia pelo 
soul, jazz, MPB e rock, e reúne composições 
autorais. São nove membros: quatro cantores 
(duas vozes femininas e duas masculinas), um 
baixista, dois guitarristas, um percussionista 
(cajón) e Juliano, no violão. “Antes de vir para 
o IFBA, eu já tocava violão, berimbau e outros 
instrumentos de percussão. Faço parte do 
grupo de capoeira ‘Esquiva’. No projeto, conheci 
mais o ramo da música, tanto na parte técnica 
quanto poética. Aplico na capoeira e na banda 
os ensinamentos e exercícios vocais. Acredito 
que uma das afi nidades da música com a 
informática é a questão da matemática, o 
raciocínio lógico. Isso me ajudou muito nos 
estudos e na minha vida como um 
todo, desenvolvendo percepções 
que são fundamentais”, 
ressalta o jovem. 

mas pode causar segregação, preconceito, 
intolerância. A música pode ser vista de forma 
mais ampla. Além dos gêneros e estilos, há 
as competências musicais. Existem várias 
formas de encarar o fenômeno musical, a 
letra é um deles, mas está muito além dela. 
Não concordo com um ecletismo em que 
tudo é possível. Mas pensar em como tornar 
polêmicas as coisas produtivas. É preciso ter 
olhar crítico, saber quais parâmetros vamos 
adotar, fazer escolhas”, adverte.

Ainda na opinião do docente, aliada ao 
prazer de tocar, a música tem infl uência 
direta no aspecto formativo das questões 
motoras, cognitivas e sociais, auxiliando 
no desenvolvimento físico e emocional. “A 
música é importante em si mesma, havendo 
procura de sua aprendizagem por pessoas de 
todas as faixas etárias e interesses. Música 
também é profi ssão! Hoje existem diversas 
áreas do conhecimento que trabalham com 
essa linguagem: médicos, engenheiros... 
Há projetos com crianças, que demandam 
formação adequada e competências 
específi cas. Enfi m, a música está na vida de 

todos nós!”, 
conclui..

Perfil
Ex-aluno do IFBA, na época em que a 
instituição se chamava Centro Federal de 
Educação Tecnológica da Bahia (Cefet-BA), 
o professor Eric é mestre em educação 
musical. No IF Sertão Pernambucano, onde 
também trabalhou, ele montou um grupo 
de choro para tocar as canções que Luiz 
Gonzaga compôs nesse estilo. “No Cefet-BA, 
participei do coral e tive a oportunidade de 
estudar com os professores David Tourinho e 
Helder Leite. Ao longo dos anos, toquei piano 
e trompa, mas minha preferência é o violão”, 
revela. 

Segundo ele, a lei para educação musical 
(nº 11.769/08) tornou obrigatório o ensino 
de música nas escolas, mas, na prática, 
ainda está em construção e precisa de maior 
atuação dos poderes públicos e de instituições, 
como os IFs, para a sua concretização. “A 
Chapada Diamantina tem uma demanda 
enorme por profi ssionalização no campo da 
música. Estamos aqui para contribuir, através 
de parcerias e projetos como esses”, fala. 

Para o docente, trabalhar com música ajuda 
a quebrar certos estigmas sociais. 

“Muitos jovens se identifi cam 
através do estilo musical. Isso 
pode ser bom, pois promove 
a socialização e relação de 
pertencimento, importantes 
na fase da adolescência, 

Primeira apresentação pública do Coral na III Semana Preta
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Diversas iniciativas de valorização às artes ga-
nharam destaque nos campi do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
(IFBA). Os eventos, que vão desde peças tea-
trais a festivais de música e de artes, têm sido 
promovidos como forma de garantir aos estu-
dantes e à comunidade mais acesso à cultura 
e ao conhecimento, com a discussão de temas 
importantes para o cidadão. 

As atividades têm se expandi-
do através da inclusão de dis-
ciplinas, como aquelas relacio-
nadas à Lei nº 13.278, de 2 de 
maio de 2016, que inclui artes 
visuais, dança, música e teatro 
no currículo da educação bási-
ca, alterando a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 
(LDB - Lei nº 9.394, 20 de de-
zembro de 1996). Há ainda as 
que tratam da história e cultu-
ra africana, amparadas na Lei 
nº 10.639, de 9 de janeiro 
2003, e representam uma tentativa de resga-
te da contribuição do povo negro à sociedade.

No campus Camaçari, por exemplo, temas 
como negritude, africanidade e consciência ne-
gra estão presentes nas canções interpretadas 
pelo coral Corafro, bem como nas ofi cinas mu-
sicais, cursos e apresentações.

O coral conta com estudantes, servidores e ter-
ceirizados do campus, e tem o objetivo de pro-
mover refl exões sobre as raízes históricas, res-
gatando a autoestima por meio da valorização 
da cultura negra, do sentimento de igualdade de 

direitos e do respeito às diferenças, e 
assegurando cidadania, forma-
ção cultural e humana.

A iniciativa é coordenada pela 
professora de desenho do 

campus, Ana Rita Reis de 
Almeida, e organizada 

pela professora de 
artes Regina Maria 
Santos, pedagoga 
Cristiane Copque de 
Santana e terceirizada 
Lidiane Fraga.

O Corafro oferece ofi -
cinas de canto e dança 

para experimentação de 
vários ritmos percussi-
vos. Esse aprendizado 
é levado à comunidade 
através de apresenta-

ções dentro e fora do IFBA. O Coral ainda oferta 
formação sobre a história da África e dos afri-
canos, a luta dos negros no Brasil e a cultura 
negra brasileira.

Em outra vertente, destaca-se o Grupo Perma-
nente de Teatro Art Ecco, com ações junto a 
estudantes, servidores e comunidade. O grupo 
já realizou ofi cinas, visitas técnicas e apresen-

tações no campus, comu-
nidade e em teatros de Ca-
maçari e Salvador.

Nascido como uma pro-
posta interdisciplinar entre 
a área de linguagens e a 
disciplina de fi losofi a, e 
coordenado pela profes-
sora Liamar Francisco, o 
projeto teve sua estreia 
em 2013, com a apresen-
tação da peça “A arte do 
encontro com o poetinha”, 
uma homenagem a Vini-

cius de Moraes. Já a segunda apresentação 
do grupo, foi a peça “Eus”, como resultado 
da Ofi cina de Iniciação Teatral, do professor 
Maick Barreto, com a participação de estu-
dantes e comunidade externa.

No fi nal de 2015, o Art Ecco promoveu a Ofi ci-
na de Palhaçaria, ministrada por Jonatas Cam-
pelo, vulgo “Palhaço Capvara, da nascente ao 
brejo beiramar”. O objetivo foi desenvolver 
habilidades de autoconhecimento e desenvol-
vimento da criatividade, despertando o cômico 
e o riso a fi m de encontrar o palhaço interior.

“Fazer a ofi cina no IFBA está sendo divertido, 
considerando que os participantes já têm con-
tato com a arte e o teatro e, têm uma boa ba-
gagem intelectual. Fazer teatro dentro de uma 
escola tecnicista está sendo uma experiência 
interessante”, fala Capvara.

Docentes priorizam arte-
educação à arte-espetáculo

As apresentações da 
antiga Banda Marcial 
em festividades insti-
tucionais e cívicas de 
rua, com o professor 
aposentado Valdyr 
Senna, e os inúmeros 
shows do Coral Sin-
fonia em celebrações 
internas e pela capital 
baiana, vinculado ao 
projeto Vivendo Cul-

tura, coordenados pelos docentes Neuma Me-
nezes e David Tourinho, são imagens emble-
máticas que integram a memória artística do 
campus Salvador. Entretanto, na atualidade, a 
concepção de arte aliada à educação tomou 
novos rumos.

Em vigor desde que a instituição era Escola Técni-
ca Federal da Bahia, o ensino de artes no campus, 
anteriormente mais voltado para exibições públi-
cas, no programa pedagógico atual, dá prioridade 
à noção de arte como saber científi co. “Há quem 
diga não ver o que o pessoal de artes faz, por não 
assistir a apresentações nossas em festas como 
antes. Temos trabalhado, preferencialmente, com 
a arte-educação e não só a arte-espetáculo”, des-
taca o chefe do departamento acadêmico da dis-
ciplina, Elenildo Café.

O professor explica que os profi ssionais da área 
decidiram optar por essa forma de ensino há 
cerca de seis anos, após reuniões e discussões 
em conjunto. “Trabalhamos a arte como área de 
conhecimento científi co, com a parte teórica e a 

Arte na veia
Atividades de artes preenchem os campi com cultura e conhecimento

Por Andréa Costa, Claudia Galante, Helen Sampaio e Henrique Soares

Os alunos do campus Salvador...

...mostram suas produções em artes visuais

A disciplina de dança também está presente no campus Salvador
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“[...] Além das aulas 
formais, o estudante 
pode ter atividades 

complementares, como 
exibição de fi lmes 

sobre artes ou visitas 
técnicas artístico-

culturais, que podem 
fornecer experiências 

interessantes.”

Foto: Priscila M
artins



Extensão

Parceria com o Teatro Cidade do Saber, da Prefeitura de Camaçari Estudantes Heloisy Tinel e Mateus Borges em “Sonho de uma noite de verão“

Foto: O
rganização do Art Ecco

Foto: Henrique soares

Corpo que Dança do IFBA. “O grupo de dança 
visa ao aperfeiçoamento técnico-expressivo do 
intérprete-criador para que o corpo responda 
aos diálogos corporais travados nas experiên-
cias coreográfi cas apresentadas em eventos. 
Quanto à disciplina, visa um novo olhar integra-
do para a área da dança, em que a arte é vista 
e construída não separada do viver e das outras 
profi ssões”, pontua.  

Além das aulas formais, o estudante pode ter 
atividades complementares, como exibição de 
fi lmes sobre artes ou visitas técnicas artísti-
co-culturais, que podem fornecer experiências 
interessantes, como ocorreu para Maria Izabel 
Moura, do curso técnico em automação e con-
trole industrial. “As danças que assistimos tra-
duzem este tão complexo misto de sensações 
que sentimos, as dores e as difi culdades pelas 
quais passamos, os alívios - principalmente ao 
dançar, as vitórias, a solidão e sentimentos cujo 
entendimento ainda não está ao nosso alcance”, 
conta a aluna sobre sua experiência estética na 
visita técnica ao Museu Rodin, para assistir ao 
Balé do Teatro Castro Alves. 

A força do teatro
Dois casais resolvem fugir para uma fl oresta 
e lá encontram seres encantados. Eles, então, 
desenvolvem uma fl or mágica que provoca 
amor ao primeiro contato. Essa narrativa é par-
te do enredo da peça “Sonho de uma noite de 
verão”, escrita pelo dramaturgo inglês William 
Shakespeare. O texto foi adaptado e ensaiado 
em 2015, no campus Jacobina, pela equipe do 
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prática em sala de aula. Mas também podemos 
atuar em festas com os projetos de extensão, 
para desenvolver as habilidades do educando”, 
complementa Café. 

Artes é oferecida como disciplina obrigatória 
às turmas do primeiro ano dos cursos técnicos 
integrados do campus, em quatro linguagens: 
artes visuais, música, teatro e dança. Também 
ocorrem as atividades artísticas de extensão de 
projetos, como: “Flauta doce”, com a profes-
sora Michal Siviero; “A dança em conjugação 
de saberes e interligação do conhecimento”, da 
professora Guiomar Fontes; “Música para to-
dos”, do professor Helder Leite; e “Ofi cina de 
Teatro”, com o docente Heitor Guerra.

“O ser humano, sua identidade: a arte do autor-
retrato” e “Artistas negros e a representação do 
negro nas artes plásticas brasileiras” são temas 
trabalhados em sala de aula pela professora de 
artes visuais Christiane Souza. “Além de estarem 
em conformidade com a Lei nº 10.639/03, as 
temáticas propostas foram de grande importân-
cia para reforçar vínculos de identidade, valorizar 
a autoimagem e a história pessoal. A partir da 
discussão de trabalhos de artistas de diferentes 
épocas, destacando-se Vincent Van Gogh e Frida 
Kahlo, os alunos foram estimulados a elaborarem 
o seu autorretrato”, explica a docente.

Na área de dança, Guiomar conta que seu pro-
jeto abrange tanto a disciplina de artes quanto 

as ações de extensão, as quais vêm promo-
vendo o Grupo de Investigação no Espaço 

do Movimento e Conhecimento - 

projeto de extensão Teatro IFBA.

O objetivo foi preparar a apresentação de uma 
peça encenada durante o festival de artes “Sa-
pere Aude”, que aconteceu em novembro de 
2015. A egressa do curso técnico em minera-
ção, Heloisy Tinel, que atuou na peça, acredita 
que o projeto ajudou a melhorar sua memória 
e sua interação social. “É muito prazeroso me 
dedicar a um projeto em que não precisarei 
buscar uma boa nota”, enfatizou.

Já Mateus Borges, estudante do curso técnico 
em informática, lembrou que já participou de 
apresentações teatrais durante o ensino funda-
mental. Comparando as experiências do passa-
do com a atual, vivenciada no IFBA, frisou que o 
projeto de extensão foi mais complexo que sua 
experiência aos 11 anos.

A idealizadora do projeto, a professora do cam-
pus Yarasarath Lyra, que também é atriz, contou 
que o texto apresentado foi escolhido e adapta-
do para uma linguagem contemporânea pelos 
integrantes do grupo: “Realizamos um trabalho 
de preparação corporal, vocal e estudo de texto 
durante três meses, logo no início do projeto”.

Em conjunto com o Teatro IFBA, também foi 
desenvolvido o projeto de extensão O prazer 
da criação: cenografi a do espaço institucional. 
A ideia foi projetar e executar a instalação de 
cenários para os espetáculos teatrais apresen-
tados no festival. 

 Festival de artes em Jacobina
 O projeto de extensão “Festival de Artes IFBA” foi o responsável pela organização do “Sapere Aude”, que contou com 
exibições nas áreas de artes visuais, música, dança e teatro. Durante o evento, foram interpretadas música contemporâneas e 
recitados textos criados pelos estudantes e por autores consagrados como Artur de Azevedo e William Shakespeare.

Os três projetos de extensão de artes envolveram 48 participantes e contaram com a colaboração do professor do campus, 
André Lima. Toda a produção foi iniciada em março e apresentada no fi nal de novembro de 2015, durante o festival.
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Todos os dias bem cedo, antes do início das 
aulas do curso técnico em eletromecâni-
ca, Agton Pires Alves, aluno do quarto ano, 
segue sempre a mesma rotina: distribui os 
aspersores pelos gramados do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA), campus Jequié, para manter a 
irrigação bem distribuída, vai até a horta or-
ganizada por ele mesmo em uma pequena 
área com cerca de 40 m², dá uma conferida 
no preparo da compostagem e verifica se 
há algum fruto, hortaliça ou legume pronto 
para ser colhido.

No decorrer da manhã, entre uma aula e ou-
tra ou durante o intervalo, Agton mantém uma 
série de atitudes que vão chamando a aten-
ção de outros alunos e servidores do campus. 
Quando chega ao refeitório, as merendeiras 
Nete e Morena, como são mais conhecidas 
Magnanete Alexandrino e Joselena dos San-
tos Souza, respectivamente, já sabem bem o 
que Agton quer. A essa altura, elas já separa-
ram os restos de alimentos, cascas, semen-
tes e outros materiais orgânicos resultantes 
do preparo da alimentação escolar de cen-
tenas de alunos. Agton não desperdiça nada. 
“O cuidado é pegar as cascas, sementes, pó 
de café. Aqui, a gente jogava tudo fora. Ago-
ra, nós guardamos e deixamos separado para 
Agton fazer o adubo”, fala Morena. Ali mes-
mo, nos fundos do refeitório, ele adaptou um 
viveiro de mudas suspenso em garrafas PET 
que é constantemente regado com a água do 
dreno do aparelho de ar condicionado. 

Desde criança, Agton desenvolveu essa per-
cepção de aproveitamento dos recursos 
disponíveis, um ideal sustentável. “Eu já 
tinha essa vivência porque meus avós tra-
balhavam na roça e meu pai também. Mas 
eu percebia que meu pai não fazia as coi-

Hortas do Bem
Ações sustentáveis envolvendo servidores e estudantes ganham 
destaque nos campi Jequié e Seabra
Por Ivan Bezerra e Verusa Pinho

Fábio trabalha na composteira que servirá de base para a horta

Horta suspensaIsabella Carvalho, Egnaudo Adorno e Érica Ângelo, integrantes da equipe Escola Sustentável

Igo Romero. Vitória da Conquista . Foto: Renata Lacerda

sas do jeito certo. Ele dava mais atenção 
a um plantio enquanto o resto da lavoura 
ficava largado. Por exemplo, há um tempo, 
ele começou a criar vaca leiteira. Estava até 
dando certo, mas ele fazia plantio de quia-
bo e não tinha preocupação com o pasto, a 
capineira. Aí, quando ele tentou implantar a 
capineira, já foi tarde”, explica.

Essa sensibilidade tomou a forma de traba-
lho. Hoje, aos 20 anos, Agton se preocupa 
com o uso sustentável de cada recurso dis-
ponível no meio ambiente. “Logo no primeiro 
ano eu participei de uma apresentação cien-
tífica promovida por uma loja de materiais de 
construção de Jequié. Eu fiz um biodigestor, 
um dos elementos de um projeto de uma 
casa sustentável, com rede elétrica à base de 
energia solar e eólica. Aí, no início de 2015, 
Jéssica me estimulou a fazer algumas coisas, 
como o reaproveitamento dos materiais orgâ-
nicos. Antes ficava só nas ideias, aí eu come-
cei a molhar a grama e a fazer uma coisinha 
aqui, outra ali. Peguei gosto”, conta.

Jéssica Ribeiro é a nutricionista do campus 
Jequié. Ela estimula a produção orgânica de 
alimentos por saber dos benefícios para a 
saúde e o meio ambiente. “Além de reduzir 
a quantidade de resíduos orgânicos, partes 
não comestíveis como cascas e sementes e 
sobras das refeições, também damos uma 
destinação mais adequada às embalagens, 
copos descartáveis, garrafas PET e outros 
materiais inorgânicos. Então, a gente arru-
mou um jeito de aproveitar isso tudo para a 
produção de mudas”, esclarece.

Por toda essa iniciativa, Agton ganhou até 
um apelido bem sugestivo dos colegas: Zé da 
Grama. Ele não se incomoda e acha até bem 
divertido e apropriado. Agton sente orgulho 
pelo que faz, principalmente quando alguém 

aprecia os alimentos produzidos por ele de 
forma sustentável e sem o uso de agrotóxi-
cos. “É bom demais! Parece que tudo o que 
você produz é mais gostoso. Até na hora de 
preparar a comida, você fala: Ah! A comida 
ficou mais gostosa porque eu plantei”.

A merendeira Nete se enche de orgulho em 
poder ajudar a desenvolver esse trabalho 
sustentável: “Uma iniciativa muito bonita da 
parte dele e de Jéssica como nutricionis-
ta. Eu acho muito gratificante e muito legal 
você poder chegar ali e ter de onde tirar um 
coentrozinho, um tomate, tudo fresquinho, 
é muito bom”. Morena completa: “É um 
alimento saudável. Já colhemos melancia, 
pimenta, melão, mamão, hortelã. É tudo tão 
fresco e gostoso”.

Agton já pensa em diversificar o uso 
sustentável do que seria jogado fora no 
campus: “Eu tava querendo fazer também 
um biodigestor para produzir gás para usar 
na cozinha. Isso tudo melhora a qualidade 
de vida, é só ter força de vontade”.

Campus sustentável
O campus Seabra também tem dado “pas-
sos verdes” por meio do projeto Escola 
Sustentável. Fundamentado no Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), lança-
do pelo Ministério da Educação (MEC), em 
2013, com o intuito de promover ações em 
10 mil escolas de ensino básico de mais 
de 300 cidades brasileiras, a iniciativa de-
manda adequação do espaço físico para a 
destinação de resíduos e obtenção de efi-
ciência energética; apoio, criação e fortale-
cimento de comissões de meio ambiente e 
qualidade de vida e promoção da inclusão 
socioambiental. “O nosso projeto utilizou 
o PDDE como modelo, a fim de promover 
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Capa

Integrantes do projeto fazendo a manutenção da composteira através do reviramento do material Espiral de ervas medicinais e horta suspensa feitas por integrantes do projeto

a educação ambiental no próprio campus, 
como preconiza a Lei nº 9.795/99”, explica 
o técnico de laboratório Egnaudo Adorno, 
que fez parte da equipe de coordenação.

Proposto pelos egressos do curso técni-
co em meio ambiente Érica Ângelo, Fábio 
Fontes, Isabela Carvalho, Nágila Assunção, 
e pela aluna Janaína Bastos, com apoio de 
Egnaudo e dos professores Lúcio Veimrober 
e Francisco Ramon, o projeto tem promovido 
as tecnologias sociais da agroecologia e per-
macultura, em especial, por meio da implan-
tação de uma horta circular em sistema de 
mandala para produção de alimentos saudá-
veis e orgânicos, ou seja, livre de agrotóxicos. 

Reciclagem de resíduos sólidos, economia de 
água e energia, além da bioconstrução inte-
gram as frentes de trabalho da equipe.

Dentre as atividades que já foram realiza-
das pelo projeto, estão palestra sobre os 
problemas causados pela pecuária e oficina 
a respeito da técnica de irrigação por eva-
poração, apresentada durante a III Semana 
de Ciência e Tecnologia (SCT) do campus, 
em novembro de 2015. Duas composteiras, 
um minhocário e uma espiral de ervas me-
dicinais já estão prontos para a implantação 
da horta-mandala. Já o viveiro de mudas e 
o banco de sementes se encontram em pro-
cesso de construção.

“Fizemos um mapeamento das quitandas 
de Seabra, para verificar o interesse em 

receber resíduos orgânicos que seriam 
descartados. Recolhemos, selecionamos, 
trituramos e colocamos nas composteiras, 
cobrindo com material seco (palha e/ou 
serragem). É feito um monitoramento diário 
para analisar se há necessidade de irrigação 
ou apenas o reviramento. No final do pro-
cesso, que varia de três a quatro meses, é 
obtido o composto, que servirá para a horta 
orgânica e produção de alimentos, a fim de 
abastecer o refeitório do próprio campus. A 
longo prazo, a comunidade externa poderá 
ser beneficiada”, comenta Egnaudo.

Para Fábio Fontes, que foi bolsista do projeto, 
a natureza está à frente da tecnologia. “Pre-
cisamos apenas identificar e aperfeiçoar sua 
potencialidade à luz da ciência”, pontua. 

Da teoria à prática
Situado em uma região agrícola, grande parte da população do município de Seabra trabalha ou tem proximidade com a agricultura familiar, 
mas o uso de agrotóxicos é constante. Na contramão dessa prática, alunos do curso técnico em meio ambiente do campus criaram o Grupo 
de Estudos e Práticas Ambientais (Gepa), que hoje se vê concretizado no projeto “Escola Sustentável”. Mudança de valores e atitudes é o lema 
da equipe. “Os alunos já estavam procurando uma maneira de estagiar na área sem fazer grandes deslocamentos, pois o campo de estágio 
na cidade de Seabra ainda é pequeno, embora o município esteja numa região turística. Esses estudantes já tinham o debate sustentável bem 
politizado e se reuniram em torno do Gepa. Amadurecemos a ideia e, em julho do ano passado, tivemos a aprovação do edital da Pró-Reitoria 
de Extensão (Proex), nº 01/2015, iniciando as atividades em agosto de 2015”, disse Egnaudo.

Para a jovem Érica, o Gepa é como um filho. “Eu quis ser muita coisa durante a minha vida, mas me encontrei no curso de meio ambiente! 
No projeto, cuido do núcleo de educação ambiental, enquanto, outros colegas, das práticas agroecológicas e plantas medicinais. O Gepa 
surgiu como uma forma de olhar as necessidades do campus. A dificuldade de conseguir estágio na área também foi determinante. Geramos 
o nosso próprio estágio, através do grupo. Começamos a nos reunir na época da Copa e, apesar de ainda estarmos engatinhando, é uma 
alegria muito grande vê-lo formado”, revela. Com uma bolsa aprovada na área de biologia e gestão ambiental em São Paulo, a jovem já pensa 
nos próximos passos em busca da construção de uma sociedade verdadeiramente sustentável.

Horta-mandala
Com uma forma encantadora, a horta-mandala também aumenta a produtividade dos can-
teiros e auxilia no equilíbrio ambiental. A ideia não é novidade, apesar de ainda pouco 
praticada no Brasil. O conceito se fortaleceu com o advento da permacultura, com seus 
métodos holísticos para integrar plantas, animais, construções e pessoas em ambientes 
sustentáveis, socialmente justos e economicamente viáveis. Além de economizar água, o 
sistema circular da horta-mandala respeita o desenho da natureza: ao manter a diversidade 
de plantas (o que reduz a incidência de pragas e a necessidade de intervenção), aprovei-
ta-se melhor o espaço e o solo se mantém rico, pois a rotatividade de espécies não esgota 
seus nutrientes. Nessa técnica de cultivo, utilizam-se apenas fertilizantes orgânicos. Mas 
por que mandala? O termo vem do sânscrito e tem a ver com círculo.
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IFBA vence Desafio da Sustentabilidade e recebe prêmio de 
R$ 3 milhões para investir em ações de preservação ambiental

Por Andréa Costa e Iali Moradillo

#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar#eueoIFBAemprimeirolugar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia da Bahia (IFBA) se classifi cou em primeiro 
lugar no Desafi o da Sustentabilidade e garantiu 
uma verba de R$ 2.997.547,85 para desenvol-
ver ações sustentáveis dentro do Instituto.

O concurso foi uma iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC), através de parceria com a 
plataforma digital PrêmioIdeia, e teve como 
objetivos identifi car, avaliar e selecionar pro-
postas inovadoras em sustentabilidade atra-
vés da participação social.

Para o reitor do IFBA, Renato da Anunciação, 
o prêmio demonstra a preocupação do Insti-
tuto em buscar atitudes estratégicas para a 
sustentabilidade ambiental. “O prêmio é bom 
porque divulga nossas ações nacionalmente 
e informa para os nossos estudantes da res-
ponsabilidade social que o Instituto tem com 
a preservação dos recursos naturais”, disse.

Renato ressaltou ainda a importância do prê-
mio no momento em que o custo da energia 
elétrica está em ascensão e são anunciadas 
novas medidas na economia brasileira. “Es-
tamos passando por dois momentos difíceis: 
a questão energética e o ajuste econômico 
dentro do governo. Esse prêmio aporta para o 
Instituto um recurso específi co para ações de 
sustentabilidade, que além de serem impor-
tantes para a área social, irão contribuir para 
que a gente possa, com a economia gerada, 
utilizar os recursos que sobram nas ativida-
des fi ns, que são ensino, pesquisa e exten-
são”, afi rma.

O prêmio
A campanha para cadastrar o maior número 
de participantes do IFBA no Desafi o da Sus-
tentabilidade foi capitaneada pela Comissão 
Interna de Sustentabilidade Ambiental (Cisa) 
do campus Salvador. No total, foram posta-
das 441 ideias do Instituto, que receberam 
125.578 curtidas e 66.500 comentários.

Por ter sido uma ação encabeçada pelo 
campus Salvador, a maior parte dos recursos 

consideravelmente também a nossa conta de 
água”, pontua Walter.

Segundo o diretor adjunto de engenharia e ma-
nutenção do campus Salvador, professor Mar-
celo Cad, encontra-se em vigor o processo de 
aquisição de materiais e serviços com o valor 
do prêmio, sendo que os bebedouros solares 
já estão na instituição. “Cinco bebedouros es-
tão sendo instalados agora e mais cinco serão 
montados na próxima turma de refrigeração. 
O professor Gabriel Almeida, com a ajuda do 
docente Luis Gabriel Gesteira, está coordenan-
do as montagens em conjunto com os alunos. 
Faremos o reuso da água da chuva, previsão 
de gasto de até 400 mil reais, e 1,5 milhões 
para a instalação de quatro usinas solares de 
30 kWp, cinco usinas solares de 5 kWp, uma 
usina eólica de 6 kW e uma usina eólica verti-
cal de 1,5 kW.  O restante do recurso será para 
os demais campi”, explica o docente.

Com a verba destinada às unidades de ensino 
do interior do Estado, será realizada a insta-
lação de sistema de energia solar de 5kWp 
integrado à rede elétrica de cada campus. 
Após divulgação e acompanhamento nos 20 
campi existentes, a Cisa defi niu os que de-
vem receber o referido sistema de geração de 
energia: Brumado, Eunápolis, Juazeiro, Lauro 
de Freitas, Santo Antonio de Jesus, Simões 
Filho e Ubaitaba vão receber uma unidade; já 
Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Jequié, 
Paulo Afonso e Vitória da Conquista, duas 
unidades. Euclides da Cunha e Santo Amaro 
não manifestaram interesse e Irecê já possui 
uma capacidade instalada de 50 kWp.

O professor Marcelo, que integra a Cisa na par-
te de compras sustentáveis, conta ainda que 
do valor total do prêmio de R$ 2.997.547,85, 
foi utilizado pelo IFBA o montante de R$ 
2.963.257,00, já que os materiais empenha-
dos acabaram tendo um custo menor do que o 
previsto. Dessa forma, a sobra de R$ 34.290,85 
foi repassada ao tesouro nacional.

recebidos com a premiação – cerca de R$ 
2 milhões – foi direcionada para ações de 
sustentabilidade dentro da própria unidade. 
Para as unidades do interior do Estado, será 
investido em torno de R$ 1 milhão, na compra 
de sistema fotovoltaico (energia solar) a ser 
instalado à rede elétrica de cada uma. 

De acordo com o diretor geral do campus Sal-
vador, Albertino Nascimento, para o montante 
adquirido, foram defi nidas as seguintes ações: 
montagem de bebedouros solares com pasti-
lhas termoelétricas, realização de projeto para 
captação e aproveitamento de água da chuva 
do telhado do ginásio de esportes e a implan-
tação de sistemas de energia solar e eólica 
integrados à estrutura elétrica do campus.

“Foi consenso na reunião da Cisa que inves-
tiríamos boa parte do prêmio na geração de 
energias renováveis - eólica e solar. Juntas, 
estas duas fontes nos proporcionarão a gera-
ção de 20-30% da nossa necessidade anual 
de energia, que está em torno de 1000 MW/h. 
A comissão de sustentabilidade tem como 
meta chegar a 100% de geração da energia 
que consumimos com fontes renováveis. Os 
investimentos terão a preocupação não só de 
diminuir a nossa conta de energia e o impacto 
de emissões de gases do efeito estufa, mas 
teremos unidades didáticas para demonstra-
ção e capacitação em solo e telhado”, explica 
o professor de química e membro da Cisa no 
subgrupo da área de água, Walter Gomes.

O docente destaca também o projeto para 
utilização de águas pluviais. “É uma estrutura 
de captação de água da chuva de 300.000 
L, que estará centralizada no telhado do 
ginásio de esporte, com distribuição para 
todo o campus, atendendo às demandas 
de água não potável, como irrigação do 
jardins, descargas sanitárias, limpeza de 
piso, lavagem dos carros ofi ciais etc. Essa 
estrutura possibilitará captar 7-10 milhões 
de litros por ano, sendo esta uma parte 
signifi cativa do nosso consumo, diminuindo 



11 IFBA NOTÍCIAS

 

Desafio da Sustentabilidade
O projeto Desafi o da Sustentabilidade foi concebido na forma de consulta pública, na qual os parti-

cipantes puderam propor e avaliar, durante o período de 6 de novembro de 2014 a 5 de fevereiro de 
2015, soluções ecológicas e inovadoras em duas categorias: “Como reduzir os gastos com o consumo de 

energia elétrica nas instituições federais de ensino?” e “Como reduzir os gastos com o consumo de água nas 
instituições federais de ensino?”.

Ao se cadastrar no site do Desafi o, o participante escolhia uma instituição federal de ensino que acumularia as 
suas pontuações individuais. Para pontuar, os concorrentes poderiam apresentar suas ideias e também avaliar as 

propostas de outros candidatos, através de “curtidas” e/ou comentários. Os quatro primeiros colocados de cada 
categoria, pessoa física, seriam premiados em dinheiro (R$ 5 mil, R$ 2,5 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil). Já as instituições, 
foram dividas entre Universidades (63) e Institutos Federais (41). O primeiro e o segundo lugar ganhariam respectivamente 
R$ 3 milhões e R$ 1 milhão, para investirem em projetos de sustentabilidade.

No total, 13.452 pessoas apresentaram 18.277 ideias e fi zeram 1,6 milhão de comentários.

O resultado defi nitivo foi divulgado em março de 2015 e, na categoria Instituto, o IFBA fi cou em primeiro lugar, com 
1.155,635 pontos, 222.272 a mais que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT).

“[...] A comissão 
de sustentabilidade 

tem como meta 
chegar a 100% de 
geração da energia 
que consumimos 

com fontes 
renováveis.”

Item Descrição Quant. Valor unitário Valor total

1 04 R$252.508,71 R$1.010.034,84

2 05 R$52.633,79 R$263.168,95

3 19 R$50.000,00 R$1.000.000,00

4 01 até R$400.000,00 até R$400.000,00

5 01 R$73.342,44 R$73.342,44

6 01 R$33.600,00 R$33.600,00

7 10 R$10.000,00 R$10.000,00

Aquisição e instalação de sistema 
fotovoltaico de 30kWp integrado à 
rede elétrica do campus Salvador

Aquisição e instalação de sistema 
fotovoltaico de 5kWp integrado à rede 
elétrica do campus Salvador

Aquisição e instalação de sistema 
fotovoltaico de 5kWp integrado à 
rede elétrica dos campi do IFBA no 
interior da Bahia

Aquisição e instalação de sistema de 
captação de água pluvial (telhado do 
ginásio de esporte) de 300 – 500m³ e 
distribuição para fins não potáveis no 
campus Salvador

Aquisição e instalação de sistema de 
geração eólica de 6kW integrado à 
rede elétrica do campus Salvador

Aquisição e instalação de sistema de 
geração eólica vertical de 1,5kW integrado 
à rede elétrica do campus Salvador

Aquisição de componentes para 
montagem de bebedouros 
utilizando placas solares

Sustentabilidade



12IFBA NOTÍCIAS

“A gestão dos recursos hídricos deve ser des-
centralizada e contar com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunida-
des”. Com base nesse fundamento da chama-
da Lei das Águas (nº 9.433/1997), que institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos no 
Brasil, o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia faz a sua parte. Vários 
campi vêm desenvolvendo ações sustentáveis, 
buscando o uso consciente da água no atual 
cenário de redução de reservas hídricas, des-
perdício e degradação qualitativa dos manan-
ciais disponíveis.

Atuando desde 2013, a Comissão Interna de 
Sustentabilidade Ambiental (Cisa) do campus 
Salvador já desenvolveu sete projetos ligados 
à utilização racional de recursos hídricos e ao 
monitoramento da potabilidade no consumo. 
No último mês de março, o campus come-
morou o Dia Mundial da Água (22) atingindo 
a marca de 250 mil litros de economia só no 
pavilhão de química, por meio de sistema de 
captação e aproveitamento deste bem natural. 
“A água é coletada de equipamentos - destilador, 
desumidificadores e aparelhos de ar condiciona-
do -, além da chuva, e é usada em todos os vasos 
sanitários, horta e jardim do pavilhão”, pontuou o 
professor Armando Tanimoto, membro da Cisa.

Ainda segundo o docente, no pavilhão da biblio-
teca, o banheiro feminino passou a ter vasos 
sanitários ecológicos com duplo aciona-
mento (3 e 6L) e houve a instalação de 
orifícios de restrições para reduzir pela 
metade a vazão das torneiras de to-
das as pias do prédio (de 5 para 
2,5 L/min) - ações que levaram 
à economia de mais 200 mil 
litros de água nesse pavi-
lhão, em um período de um 
ano. Outra medida foi a de 
colocar hidrômetros 
nos pavilhões A e B, 
como forma de iden-
tificar possíveis vaza-
mentos, para serem 
tomadas providências 
de controle.

Em andamento, há 
um projeto que prevê o 
acompanhamento da pressão 
do sistema da Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento (Embasa) 
que dispensaria o uso de bombas 

na cisterna, economizando 
energia elétrica e água ao 
mesmo tempo. A ideia foi 
inspirada em uma construção 
residencial vizinha ao campus, 
onde mora o estudante de 
engenharia química Dyego 
Martins Costa, bolsista da Cisa. 
“Observei que em meu prédio 
não se utilizavam bombas para 
abastecer os reservatórios que 
estão no 5º andar, a uma altura 
semelhante a dos reservatórios 
do IFBA. Então, eu comecei a questionar o 
porquê do Instituto gastar tanta energia elétrica 
com acionamento de seis bombas, se podemos 
utilizar a própria pressão da Embasa. E, como 
sabemos, a geração de energia elétrica está 
diretamente relacionada ao consumo de água, 
logo, se economizamos energia, economizamos 
água”, concluiu o jovem. 

Sobre a qualidade da água no campus, já foram 
feitas avaliações das características físico-quími-
cas e bacteriológicas da água potável e mineral 
e há a intenção de instalar um laboratório para 
verificar se os teores dos contaminantes são 
ou não significativos e prejudiciais para o con-
sumo humano. “Já foram realizadas as análise 
das águas de tanques, bebedouros e torneiras. 
Com os resultados obtidos, a Diretoria Adjunta 

de Engenharia e Manutenção providenciou a 
lavagem dos tanques de água, sabendo-se 

da necessidade de repetir a ação semes-
tralmente. Falta, ainda, a infraestrutura 

para montar o laboratório, mas o mo-
nitoramento da água do campus 

irá continuar”, garantiu a docen-
te Joseina Tavares, também 
integrante da Cisa.

Para 2016, a Cisa pretende 
realizar um projeto de coleta 

da água de chuva do 
telhado do ginásio de 
esportes, para apro-
veitar na lavagem dos 
veículos institucionais 
e nos vasos sanitários 

do prédio. Outra ação 
prevista é a campanha 

para que os alunos utilizem 
prioritariamente os mictórios, em 

vez dos vasos sanitários, que podem 
consumir até 15 vezes mais água 
para fazer a limpeza.

Todos na causa
Diante da crise dos recursos hídricos, alunos e servidores do IFBA 
desenvolvem soluções para enfrentar o problema

Por Andréa Costa, Henrique Soares e Renata Lacerda

...Armando Tanimoto, membros da Cisa

Joseina Tavares e...

Iago se apresenta em rádio local

Apresentação na cidade de Valente

O projeto de Igo Romero surgiu em 2013

 Foto: Renata Lacerda
 Foto: Arquivo pessoal

 Foto: Henrique soares
 Foto: M

auritânia Fernandes
 Foto: M

auritânia Fernandes
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Os alunos, com auxílio de professores, também têm buscado solu-
ções para enfrentar a crise hídrica.

Os irmãos Igo Romero Costa de Souza e Ícaro Ramires Costa de Sou-
za, por exemplo, alunos do curso superior em sistemas de informação 
do campus Vitória da Conquista, desenvolveram o projeto “Detecção 
de vazamentos na rede urbana de água com redes de sensores sem 
fio”, com orientação do professor Mailson Couto.

O projeto surgiu, em 2013, a partir de um artigo apresentado no Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Computação, em Maceió, Alagoas. 
Entretanto, somente no segundo semestre de 2014 criou-se o protó-
tipo que, na prática, simula uma rede de encanamento com sensores 
localizados em pontos estratégicos. Caso ocorra algum vazamento, 
os sensores transmitem as informações a um dispositivo móvel que 
pode ser um tablet ou um micro computador.

“Esse projeto pretende auxiliar na crise hídrica que estamos vivendo. 
A ideia é ter um maior aproveitamento da água e, caso ocorra algum 
vazamento, que ele possa ser sanado o mais rápido possível”, expli-
cou Igo Romero.

O protótipo foi apresentado no evento nacional de tecnologia Campus 
Party Brasil, em fevereiro, na cidade de São Paulo, e ganhou noto- 
riedade nacional ao aparecer no programa televisivo Fantástico, da 
Rede Globo.

Após a repercussão, os pesquisadores vêm trabalhando no proces-
so de registro do invento e implementação com a ajuda de pesqui-
sadores de outras instituições e empresários. “A nossa intenção 

é que tenhamos um produto final disponível para ser utilizado na 
prática e que o nosso objetivo seja alcançado, ou seja, trabalhar na 
detecção de vazamentos na rede urbana de água, esgotos ou, até 
mesmo, de produtos químicos em grandes indústrias”, finalizou o 
professor Mailson.

Já no campus Jacobina, o formando do curso técnico em eletrome-
cânica, Iago Santos, desenvolveu um sistema que reutiliza a água da 
máquina de lavar na descarga do banheiro.

Fruto do projeto “Desenvolvimento de sistema eletromecânico com 
sensor de nível para aplicação no processo de reuso de águas resi-
duárias cinzas oriundas da máquina de lavar doméstica” – criado em 
2014 e orientado pelo professor Andson Rocha –, o sistema consiste 
em levar a água da máquina de lavar para um tanque, onde é arma-
zenada. Uma bomba, que tem baixo consumo de energia, leva a água 
até a descarga quando vazia.

Iago já usa o equipamento na própria residência e afirma que está 
conseguindo uma economia de 300 litros por semana. Ele também 
está implantando o sistema gratuitamente nas casas de vizinhos. De 
acordo com Andson, o custo médio do material para o equipamento 
é de R$200 que pode ser montado por qualquer pessoa e adaptado 
para outros espaços como lava-jatos e condomínios. Durante parti-
cipação na Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit), em 
Recife, o projeto ganhou uma credencial para participar da feira cien-
tifica Investigación y Empreendimento Francisco Woston, que será 
realizada em agosto de 2016, na Colômbia.

Projetos da Cisa do campus Salvador – eixo Água 
Edital 2013
- Determinação das características físico-químicas e bacteriológicas da água potável e mineral do campus Salvador;
- Ampliação do sistema de aproveitamento de água do pavilhão de química;
- De olho na água: em busca do IFBA hidricamente sustentável;
- Construção de destilador solar de água.
Edital 2014
- Implantação de um laboratório de análise físico-química e bacteriológica da água e sedimentos;
- Controle automático das torneiras dos banheiros;
- De olho na água: em busca do IFBA hidricamente sustentável;
- Cadastramento do sistema de esgotamento sanitário do campus Salvador.

Projetos desenvolvidos por alunos

Iago desevolveu um sistema que reutiliza água Protótipo do campus Vitória da Conquista
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Tecnologia assistiva para inclusão
Projetos são criados para facilitar o aprendizado de estudantes

Por Andréa Costa e Helen Sampaio

Com o objetivo de facilitar o aprendizado dos 
estudantes do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) com al-
gum tipo de deficiência, professores de diver-
sos campi têm desenvolvido projetos que se uti-
lizam do conceito de tecnologia assistiva, como 
a professora de educação física do campus 
Barreiras, Ingrid Cayres. Ela iniciou, em 2013, 
o projeto “O uso da tecnologia assistiva na edu-
cação física escolar em uma perspectiva lúdica: 
desafios e possibilidades”, que se tornou o tema 
da sua dissertação de mestrado em educação, 
pela Faculdade de Educação (Faced), da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), realizado 
em parceria com o IFBA.

“Tecnologia assistiva não está relacionada ape-
nas a produtos, mas, e também, às estratégias 
e metodologias”, afirmou a professora que de-
senvolveu um trabalho diferenciado com os es-
tudantes nas aulas de educação física, através 
da utilização de bolas com guizos internos e de 
redes em uma altura diferenciada para que as 
pessoas com deficiência física nos membros 
inferiores possam jogar voleibol sentadas.

Na pesquisa, Ingrid também abordou os tipos 
de deficiência verificados no campus ao lon-
go dos anos. De acordo com a professora, os 
primeiros estudantes deficientes chegaram à 
unidade há aproximadamente oito anos. Hoje, 
no IFBA, existem estudantes com deficiências 
auditiva, visual e física. “Atualmente estou 
conseguindo pôr em prática parte da minha 
pesquisa, tendo em vista possuir aluno com 
deficiência física em uma turma regular na 
qual ministro aula, bem como tenho procurado 
atender aos meus colegas discentes sempre 
que solicitada a orientá-los sobre o assunto. A 
tecnologia assistiva tem se tornado mais pre-
sente em todas as áreas e realmente sua utili-
zação necessita ser difundida”, concluiu Ingrid 
que está finalizando a sua dissertação.

Ambientes virtuais 
Preocupado com as dificuldades enfrentadas 
pelos estudantes com deficiência visual no 
campus Porto Seguro, o professor de infor-
mática, Fábio Perim, também desenvolveu um 
projeto com o conceito de tecnologia assistiva. 
“Ambientes virtuais para deficientes visuais” 
contou com a participação de três estudantes 
cegos dos cursos técnicos em informática e 
em alimentos e da licenciatura em informática. 
“A participação dos estudantes cegos se deu 
no desenvolvimento de uma interface adapta-
da para seu aprendizado em sala de aula, de 
uma maneira mais dinâmica, uma vez que não 
tínhamos material suficiente para a adaptação 
que a deficiência deles exige”, pondera.

As atividades funcionavam da seguinte forma: 
o professor apresentava uma notícia ou matéria 
disponibilizada por outros professores, e as co-
locava no ambiente virtual utilizado (AVA), em 
um formato em que o leitor de telas conseguia 
ler todo o conteúdo. “Os estudantes acessa-
vam a página gerada pelo AVA (ou software), 
utilizando um programa que lê os textos for-
necidos pelos professores e navega entre os 
textos. Eles tentavam responder às questões 
trazidas pelo professor, que também eram for-
matadas ao ambiente virtual”, explica. 

Fábio concluiu o projeto no segundo semestre 
deste ano, com a aprovação da sua dissertação 
de mestrado em educação, na Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb), realizado em parceria 
com o IFBA. Com a conclusão dos testes que 
desenvolveu com os estudantes, o aparelho 
criado continuará sendo para uso diário. “Tenho 
a pretensão de continuar o desenvolvimento do 
AVA com novas versões. Novas funcionalidades 
podem ser incorporadas, como email, leitura de 
mais extensões de arquivos e outras melhorias 
que os alunos sugeriram”, acrescenta. 

E-Texto: Software Tradutor 
de Texto
Nos últimos três anos, no campus Vitória da 
Conquista, diversos estudantes e professores 
passaram pela equipe que criou um software 
tradutor de texto para promover a inclusão de 
estudantes surdos. A ideia do projeto, coorde-
nado pelo professor de informática, Pablo Ma-
tos, e pela intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) Daniela Freitas, inicialmente 
chamado de LIBROL, era de traduzir textos do 
português para o “português sinalizado”, ex-
pressão utilizada para representar um sistema 
de notação em palavras que tem como carac-
terística a apresentação dos verbos no infinitivo 
e a inexistência de alguns conectivos, próprios 
da língua portuguesa (ou que não fazem parte 
da língua de sinais). Após o desenvolvimento 
do projeto, agora denominado e-Texto, a equi-
pe desenvolveu outro software denominado 
e-Sinais, para que fosse possível realizar a 
tradução de “português sinalizado” para sinais 
em LIBRAS, já que foi identificado em estudos 
realizados pela equipe do projeto que o surdo 
tinha grande dificuldade em compreender a 
tradução realizada pelo e-Texto.

O e-Sinais, Software Tradutor de Português Si-
nalizado para Sinais em LIBRAS, funciona da 
seguinte forma: digita-se o texto em português 
sinalizado como entrada de dados e, como saí-
da, são mostrados os sinais correspondentes 
em LIBRAS no formato de imagem. A tradução 
é realizada em três etapas: divisão do texto em 
palavra por palavra; busca destas palavras no 
banco de dados; e apresentação do sinal retor-
nado pelo banco de dados na tela do software. 
O aprendizado de LIBRAS por ouvintes leigos 
também é possível na ferramenta, já que ela 
apresenta os sinais correspondentes no forma-
to de imagem animada GIF.

Atualmente, a iniciativa conta com o projeto 
intitulado “Ampliação da Base de Dados e 
Adição do Recurso de Visualização de Imagens 
do Software Educacional e-Sinais”, aprovado 
pelo Edital nº 005 de Política de Assistência 
Estudantil – Programas Universais, no contexto 
do Programa de Atenção às Pessoas com 
Necessidades Específicas. Participam da 
equipe bolsistas estudantes do curso superior 
em Sistemas de Informação (BSI), superior de 
Licenciatura em Química e técnico integrado 
ao ensino médio em eletromecânica. Dentre 
os estudantes bolsistas, há três ouvintes e 

Pablo Matos e estudantes (centro) no Encontro Nacional de Computação dos Institutos Federais, com os coordenadores do evento (laterais)
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um surdo. Esse projeto faz parte do trabalho 
de conclusão de curso da discente de BSI 
Saionara da Silva Araújo.

Segundo Matos, nessa fase do projeto, estão 
sendo cadastrados mais sinais e os estudantes 
surdos do campus utilizarão a ferramenta em 
sala de aula para verificar a funcionalidade 
do software, visando futuro aperfeiçoamento. 
Recentemente, a equipe do e-Sinais participou 
do Encontro Nacional de Computação dos 
Institutos Federais (ENCompIF 2016), evento 
satélite do Congresso Nacional da Sociedade 
Brasileira de Computação (CSBC), realizado em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no qual os 
estudantes envolvidos na iniciativa, Igor Quadros 
e Saionara Araújo, receberam menção honrosa 
pela apresentação da iniciativa no evento. 

Bengala automatizada
A bengala, ferramenta que auxilia na inde-
pendência de deficientes visuais, detectando 
a presença de objetos, pessoas e obstáculos, 
ganhou novos atributos, que podem ampliar os 
benefícios para aqueles que necessitam desse 
instrumento auxiliar. Trata-se do projeto “De-
senvolvimento de tecnologia assistiva: protó-
tipo de uma bengala automatizada destinada 
à detecção de obstáculos para pessoas com 
necessidades visuais específicas”.

O projeto surgiu a partir da observação de 
dificuldades encontradas por estudantes 
deficientes visuais da instituição. Consiste na 
produção de um equipamento baseado em 
tecnologia assistiva, com o objetivo de ajudar 
os portadores de deficiência visual, total ou 
parcial, nas atividades do cotidiano. “Este 
dispositivo contempla alguns acessórios de 
alarme e controle que o torna diferenciado dos 
já existentes. A bengala foi desenvolvida com 
materiais de baixo custo, incluindo impressão 

Como funciona a bengala
O protótipo da bengala é dotado de um conjunto de sistemas capazes de realizar o 
mapeamento de parte do ambiente em que se encontra, como também de alertar 
ao usuário sobre a presença de obstáculos que venham a representar algum risco 
para a sua integridade física. Isso é realizado por meio da utilização dos sistemas de 
sensoriamento e controle construídos na própria bengala. Nela, existem sensores que 
estão posicionados em diferentes direções, para que se tenha uma ampla detecção 
de obstáculos em torno do deficiente visual. Ao detectarem um obstáculo, esses sen-
sores enviam a informação ao micro-controlador Arduíno para que esse possa tratar 
dos dados recebidos e, caso seja detectado algum obstáculo, acionar um conjunto de 
dispositivos que são responsáveis por alertar o deficiente visual sobre o tipo de situa-
ção em que ele se encontra e prováveis colisões indesejadas. O equipamento vibra na 
mão do usuário no momento em que um objeto está próximo. A vibração aumenta à 
medida que a pessoa está mais perto de um determinado obstáculo.

em 3D, sensores de obstáculos e dispositivos 
de alarme vibratório, todos integrados”, explica 
Justino Medeiros, docente do campus Salvador, 
que coordena o projeto ao lado da professora 
Andrea Bitencourt.

Ainda segundo o docente, a importância so-
cial da bengala automatizada está em auxiliar 
aos deficientes visuais no enfrentamento das 
dificuldades de locomoção em ambientes que 
não possuem piso tátil ou que apresentam obs-
táculos na região superior ao tronco e cabeça. 
O protótipo detecta objetos na região inferior 
com até 70cm de distância da pessoa, e, na 
região superior, até 1,10m. “Além disso, com a 
expectativa de financiamento empresarial, será 
possível baratear o custo e alcançar os mais 
diversos públicos”, complementa Medeiros.

Para a estudante do curso técnico integrado 
em automação e controle industrial, Larissa 
Assis, foi gratificante participar de uma ini-
ciativa de cunho social e, ao mesmo tempo, 
tecnológico e inovador. “É justamente a cria-
ção dessas tecnologias assistivas que me faz 
acreditar que profissionais do ramo tecnológi-
co e da engenharia em geral são capazes de 
colaborar para um mundo mais igual e aces-
sível a todos”, conta a ex-bolsista do projeto, 
que também teve como integrantes Eric Lima, 
que cursa engenharia industrial mecânica, e 
Victor Bem-Hur Araújo, aluno de engenharia 
industrial elétrica.

Até agora, há somente um protótipo produzi-
do, que é utilizado para exibição em eventos. O 
equipamento ganhou visibilidade também em 
vários meios de comunicação digitais e tele-
visivos. Os coordenadores do projeto afirmam 
que os próximos passos são a manufatura da 
segunda versão do protótipo - com aperfei-
çoamento da estrutura, incluindo peso e com-
primento, inclusão de novos acessórios para 

Bengala automatizada
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Estudantes do campus Salvador com o professor Justino e o protótipo

 Foto: Arquivo pessoal

Fábio Perim com o estudante da licenciatura em 
informática Mário Maselli

 Foto: Arquivo pessoal

Interface do software e-Sinais

 Foto: Arquivo pessoal

aprimoramento da identificação do ambiente e 
finalização do processo de registro de patente. 
“A proposta é transformar o protótipo em pro-
duto, a fim de ser utilizado pelos estudantes da 
própria instituição, e posteriormente viabilizar a 
produção e comercialização”, destaca Andrea.




