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1. Quantitativo de discentes atendidos: Ensino, Pesquisa e Extensão

2. Estágio Docente Supervisionado
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QUADRO CONSOLIDADO

Quantitativo de  Discentes
Ano

2015 2016 2017 2018 2019

Ingressantes 40 40 40 40 39

Matriculados 40 53 67 83 99

Concluintes 0 0 0 0 4

Vagas ociosas 0 27 53 77 100

Estrangeiros 0 0 0 0 0

0 0 0 14 18

Matriculados em TCC 0 0 0 15* 21

0 0 0 1 1

0 3 8 6 2

3 3 82 11 7

0 0 0 1 0

Matriculados em estágio 
supervisionado

Participantes de projetos de 
pesquisa

Participantes de projetos de 
extensão

Participantes de Programas Internos 
de Financiamento

Participantes de Programas 
Externos de Financiamento

* Na época o componente curricular se chamava Metodologia da Pesquisa 2,
 Após reformulação de PPC ocorrida em 2019, passou a se chamar TCC 1

QUADRO CONSOLIDADO

Semestre Local

2018.1 Estágio I 14

2018.2 Estágio II 13

2019.1 Estágio I Ensino Médio IFBA 5

2019.1 Estágio III Ensino Médio IFBA 12

2019.2 Estágio II Col. Mun. Armando Xavier 5

2019.2 Estágio IV IFBA – Projetos de Extensão 11

Componente 
Curricular

Qtd. 
Alunos 
matricula
dos

Ensino Médio IFBA e Col. 
Felicidade

Colégio Yolanda – Ens. 
Fundamental
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3. Trabalho de Conclusão de Curso

4. Práticas pedagógicas inovadoras e interdisciplinares

4.1 Parceria entre as disciplinas Estágio IV, Gerência de Projetos e TCC 2: convergindo

ensino, extensão e pesquisa

As  atividades  interdisciplinares  são  muito  importantes  para  a  construção  de  um produto
diversificado, porém homogêneo e consistente,  como deve ser o aprendizado no ambiente
acadêmico.  Nesse sentido as disciplinas  de Estágio  IV, Gerência  de Projetos  e  TCC 2 se
uniram com a proposta de execução de minicursos de extensão para públicos diversos. 

A organização do planejamento levou em consideração as questões dos conteúdos abordados
nas disciplinas,  os problemas da aprendizagem, a necessidade de estímulos  nas diferentes
áreas  e  competências  da  educação,  chegando-se  a  uma  solução  interdisciplinar  que  se
estabeleceu a partir da correlação entre as disciplinas:  Estágio IV, Gerência de Projetos e
TCC 2.

O trabalho se baseou na oferta de minicursos voltados à área de Tecnologias Educacionais,
ministrados pelos estudantes do curso de Licenciatura da Computação que fazem a disciplina
de Estágio IV.  Para ser executado cada curso, fez-se necessário todo o planejamento que
envolve  definição  de  metodologia,  recursos,  prazos,  pessoas,  definição  de  público-alvo,
comunicação  interna  e  externa,  dentre  outros  elementos  presentes  no  Gerenciamento  de
Projetos.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Campus Jacobina. 
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QUADRO CONSOLIDADO

Discente Tema Início

Carina Ed Carlos Sousa da Silva Setembro/2019 Fevereiro/2019

Carina Jorge de Souza Lima Junior Setembro/2019 Fevereiro/2019

Yuri Anderson Silva de Oliveira Setembro/2019 Fevereiro/2019

Yuri Setembro/2019 Fevereiro/2019

Yuri Setembro/2019 Fevereiro/2019

Yuri Março/2020 Agosto/2020

Lorena Laiane Silva Lima Inclusão Digital de Jovens e Adultos Setembro/2019 Fevereiro/2019

Lorena Vinicius Alves Silva Setembro/2019 Fevereiro/2019

Lorena Milena Araujo De Souza Setembro/2019 Fevereiro/2019

Everaldo Março/2020 Agosto/2020

Docente 
Orientador/a

Prev. de 
conclusão

Robótica Educacional usando Sucata 
Eletrônica

Um Estudo sobre as Diiculdades de 
Aprendizagem em Lógica de 
Programação

Utilização de Smartphones no 
Ensino-Aprendizagem

Gustavo Lopes de Araujo 
Tema

Produção de Mídias e Tecnologias 
Educacionais no ensino da Lingua 
Inglesa

Elzenir Freire da Silva 
Oliveira

Uso do Google sala de aula no 
ensino fundamental

Angela De Souza Carvalho 
Sampaio 

Utilização de Laboratórios de 
Informática nas Escolas Públicas 
Municipais de Jacobina

Evasão e retenção na Licenciatura 
em Computação do Campos 
Jacobina

Ambiguidades do uso das TIC por 
professores do ensino fundamental

Raíne Lóide Cardoso 
Santos

Ensino de Informática para 
estudantes surdos
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Dessa forma,  foi  possível  fazer  os seguintes  links  com a disciplina  de Gerenciamento  de
Projetos:

• Elaboração de um projeto para execução prática  com utilização de ferramentas  de

planejamento e previsão de uso das ferramentas de controle e avaliação;

• Durante todo o processo pode-se exercitar a gestão de conflitos tanto internamente,

entre as equipes de trabalho, quanto com o público atendido;

• Proposta da Gestão pela Qualidade Total aplicada nos processos;

• Pensamento estratégico e visão sistêmica.

Na etapa de execução do projeto,  o professor de Estágio IV pode acompanhar o processo
relacionado à didática e prática pedagógica,  enquanto o professor de gerência de projetos
checa a aplicação do plano e como propõe o ciclo PDCA, verifica as necessidades de reações
a fim de garantir a efetividade do trabalho.

Algumas das intervenções pedagógicas que estão sendo realizadas por meio da execução dos
projetos das oficinas, se  constituem-se como objeto de estudo do Trabalho de Conclusão de
Curso  (TCC)  dos  discentes  concluintes.  Com  isso,  por  meio  desta  ação  interdisciplinar,
fomentamos  uma  total  convergência  entre  os  processos  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,
observada  no  trabalho  interdisciplinar  desenvolvido  pelos  estudantes  das  3  disciplinas
contemplando  a  dimensão  do  Ensino,  no  desenvolvimento  de  projetos  de  Extensão  que
beneficiam a  comunidade  externa,  servindo como base  de Pesquisa  para  a  construção  de
Trabalhos de Conclusão de Curso.

4.2  Computação  desplugada  e  gamificação  como  estratégias  didáticas  no  ensino  de

programação

Nas  turmas  das  disciplinas  Algoritmos  e  Linguagem  de  Programação,  ministradas  pela
professora  Carina,  além  dos  conhecimentos  relacionados  aos  conteúdos  curriculares,  os
estudantes têm acesso a uma diversidade de estratégias didáticas que visam contextualizar e
facilitar  o  ensino  de  programação  nos  diferentes  níveis  de  ensino.  Essas  estratégias  são
trabalhadas por meio do desenvolvimento de Projetos de Pesquisa que contemplam o contato
dos discentes com metodologias não tradicionais para o ensino de programação, como por
exemplo, computação desplugada, gamificação, etc. Geralmente as pesquisas são relatadas em
artigo e são apresentadas  em forma de seminários.  Através  destas  atividades,  a  disciplina
consegue  dar  conta  também  da  dimensão  de  Formação  Docente  dos  licenciandos  em
computação.

4.3 Parceria entre as disciplinas Estágio 3 e Software Educacional estimulam a formação

pedagógica e tecnológica do estudantes da Licenciatura em Computação
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Tel.: (74) 3621-8700



6

No primeiro semestre de 2019, os docentes das disciplinas Estágio III (Professora Tereza) e
Software Educacional(Professor  Yuri)  desenvolveram um trabalho interdisciplinar, visando
possibilitar aos discentes vivenciarem a experiência de atuar como Consultores de Tecnologia
Educacional nas turmas do ensino médio integrado do IFBA. O trabalho foi constituído pelas
seguintes etapas, e seguiram um calendário conjunto entre as disciplinas: 

1. Discussões  teórico-práticas  sobre  a  aplicação  e  o  desenvolvimento  de  Tecnologias
Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) no ensino-aprendizagem;

2. Acompanhamento e observação do docente de uma disciplina, em uma turma; 
3. Pesquisa  e  mapeamento  de  Mídias  e  Tecnologias  Educacionais  Livres/Recursos

Educacionais Abertos da disciplina acompanhada;
4. Planejamento,  junto  com o  professor  da  disciplina,  da  aplicação  das  TDIC  a  ser

realizada no contexto das turmas;
5. Intervenção do discente por meio da aplicação das Mídias e Tecnologias Educacionais

escolhidas;
6. Avaliação da aplicação das  Mídias e Tecnologias Educacionais;
7. Registro e compartilhamento das experiências de aplicação das TDIC nas turmas.

Os registros elaborados pelos estudantes podem ser acessados nos relatórios de estágio e no
blog  da  disciplina  Softwares  Educacionais  (Link:
https://producoesifba.wordpress.com/tag/software_educacional/).
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4.4 Estudantes da Licenciatura em Computação desenvolvem jogo e dicionário virtuais 

sobre Libras

LibrasGame  -  Aprenda  Matemática  Básica  e  GIFLibras.  Essas  foram  as  produções
desenvolvidas pelos licenciandos em computação do Campus Jacobina do IFBA como fruto
da disciplina ministrada pelo docente Francisco Everaldo C. de Oliveira. Consistem num jogo
educativo  e  pequeno  dicionário  online,  respectivamente,  para  o  aprendizado  da  Língua
Brasileira  de Sinais.  “Visto que é comum o uso de GIFs atualmente,  sobretudo nas redes
sociais,  utilizamos  recursos  computacionais,  celular  e  aplicativos  para  gravar  e  editar  o
dicionário, a fim de auxiliar a aprendizagem da Libras no cotidiano de surdos e ouvintes",
explica Raíne Cardoso, integrante da equipe responsável  pelo produto,  ao lado de Laiane
Lima, Ed Carlos Silva, Everton Almeida e Gustavo L.de Araújo. Já o LibrasGame utiliza a
matemática de maneira educacional e interativa. Seu objetivo é a prática das quatro operações
básicas.  Disponível  na  versão  Android,  o  jogo  tem  como  idealizadores  os  licenciandos
Anderson Oliveira, Jorge Júnior, Nei de Jesus e Vinícius Alves.

Após  a  criação  dos  produtos,  os  discentes  disponibilizaram  questionários  nos  próprios
ambientes virtuais com o intuito de avaliar a recepção dos conteúdos por parte dos usuários,
que, de modo praticamente unânime, reconheceram a importância e eficácia das iniciativas
para  o  aprendizado  dos  sinais  em  Libras.  O  processo  de  criação  deu  origem  a  artigos
científicos, que, posteriormente, serão enviados para eventos da área. Na opinião do docente
Francisco Everaldo, conciliar teoria com a prática foi o grande ganho da atividade, essencial
para o bom desempenho profissional dos futuros professores. “A experiência dos discentes
com  a  elaboração  desses  produtos  caracteriza-se  como  uma  espécie  de  laboratório  para
colocar em prática os conteúdos ministrados em sala de aula, consequentemente, auxiliando
na qualificação para o mundo do trabalho. Dessa forma, eles estarão com o conhecimento
suficiente para lidar com uma realidade de inclusão em sala de aula e poder proporcionar um
ambiente mais favorável para o aprendizado”, destaca.

Links: giflibras.wordpress.com/gifs | librasgame.com/index.php
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4.5 Estudantes da disciplina Hipermídia e Multimídia desenvolvem Mídias Educacionais

compartilhadas no blog do curso

Nas turmas da disciplina  Hipermídia  e  Multimídia  o professor Yuri  Wanderley  orienta os
estudantes na  elaboração  e  no  desenvolvimento  de  projetos  de  produção  de  hipermídias
educacionais. O processo formativo consiste inicialmente na construção de uma compreensão
crítica  do  papel  das  TDIC na  sociedade  e  na  educação,  e  dos  aspectos  pedagógicos  que
envolvem  a  produção  de  mídias  em  contextos  educacionais.  Posteriormente  são
trabalhadas/pesquisadas  ferramentas  (softwares  livres)  e  técnicas  de  produção  e
compartilhamentos de hipermídias e multimídias. Após essa primeira etapa de embasamento
teórico-prático os  estudantes se dividem em grupos, elaboram e desenvolvem, apresentam e
avaliam os projetos  de produção de hipermídia,  contando com o apoio e a orientação do
professor da disciplina nas diferentes etapas do processo. Todas as produções desenvolvidas
pelos estudantes são licenciadas com a Licença Creative Commons e podem ser acessadas no
blog da disciplina (Link: https://producoesifba.wordpress.com/tag/hipermidia_2018/)

4.6 Estudantes  da disciplina Informática  Aplicada a Educação elaboram projetos  de

aplicação de TDIC no ensino e aprendizagem

Nas  turmas  da  disciplina  Informática  Aplicada  a  Educação,  o  professor  Yuri  Wanderley
orienta os estudantes na elaboração e no desenvolvimento de projetos de aplicação de TDIC
em contextos educacionais. O processo formativo consiste inicialmente na construção de uma
compreensão crítica do papel das TDIC na sociedade e na educação e posteriormente são
apresentadas/discutidas  as  diversas  possibilidades  de  aplicação  das  TDIC  em  contextos
educacionais  e seus aspectos pedagógicos.  Além disso, os  estudantes recebem orientações
básicas e depois  executam a elaboração e o desenvolvimento de projetos  de aplicação de
TDIC  nos  contextos  educacionais,  e  os  apresentam  em  seminários  e que  são  avaliados
coletivamente pelas turmas.
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4.7 Gerência de Projetos e Oficinas de Tecnologias da Informação

Em vista do avanço e popularização do uso de Tecnologias da Informação e a sua inserção
dessas no cotidiano das pessoas em diversas áreas, como educação, trabalho e vida social,
torna-se importante ter uma orientação sobre a forma efetiva da utilização desse mecanismo
para  gozar  dos  benefícios  que a  tecnologia  proporciona.  Nesse  sentido,  o  projeto  propõe
capacitação para o uso de ferramentas digitais como Google Formulários, Duolingo, e Prezi,
na solução de demandas acadêmicas, profissional e social, por meio de oficinas específicas
com carga horária de 04 horas cada, ministradas por estudantes do curso de Licenciatura da
Computação do Instituto Federal da Bahia,  Campus Jacobina, local onde serão ofertadas as
oficinas em laboratórios adequados. Espera-se ao final desse projeto, ter produzido dados para
futuras produções científicas, e que os participantes utilizem as ferramentas apresentadas para
melhorar o desempenho de suas atividades.

A atividade faz parte do plano da disciplina Gerência de Projetos, quando ao mesmo tempo
em que os estudantes podem exercitar suas habilidades com as práticas pedagógicas inerentes
ao  curso,  estarão  também desenvolvendo um projeto  completo  com elaboração  de  plano,
detalhamento  de  recursos,  metodologia,  plano  de  ação,  definição  de  público  alvo,
monitoramento e avaliação do projeto, ferramentas da gestão para a qualidade total, além de
gerenciar conflitos internos e externos. 

Os cursos serão direcionados a comunidade e todos são correlatos a área de tecnologias de
informação e comunicação. As inscrições podem ser realizadas através de formulários ou por
e-mail específico de cada curso. Serão 03 oficinas de 04 horas cada e todos os concluintes
obterão certificado. Os cursos ocorrerão no dia 18 de dezembro de 2019.

Curso 1- Conhecendo o Prezi: Ferramenta de desenvolvimento de apresentações profissional.
Essa oficina tem como objetivo ensinar os principais conceitos do Prezi e a dominar essa
ferramenta poderosa e criativa.  O projeto terá duração de 4 horas, será ofertado de forma
gratuita.  O curso será ministrado através de aula expositiva e dialogada,  usando a própria
ferramenta,  o  conteúdo  também  será  desenvolvido  através  de  atividades  práticas.  Sendo
assim, ao final do projeto o estudante será capaz de escolher uma tipografia adequada para
apresentações, criar apresentações não – lineares e dinâmicas, utilizar o Prezi com todas as
suas  ferramentas  para  desenvolvimento  de  apresentações..  Ministrantes:  Eliene  Brito  e
Gabriela Paulino. Quantidade de vagas: 20.

Curso 2- Introdução ao uso das ferramentas Google: O objetivo desse curso é apresentar aos
estudantes as ferramentas do Google (Google Sala de Aula, Google Docs, Google Forms) que
podem  ser  utilizadas  em  seu  exercício  acadêmico  como  recurso  inovador  no  processo
educacional. A duração do curso é de 04 horas,sendo duas horas para os conceitos básicos e
duas horas com atividades práticas. Ministrantes do curso: Émerson Gomes, Erlan Santos,
Vanessa Pires. Quantidade de vagas: 20
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Curso 3- Aprendendo uma Nova Língua com o Duolingo: Tendo em vista o grande interesse
de se aprender uma língua estrangeira e as consequências positivas que isso traz para a vida
profissional e acadêmica do indivíduo. A oficina pretende apresentar o Duolingo como uma
alternativa fácil, intuitiva, gamificada e gratuita para o ensino e aprendizagem de idiomas.
Ministrantes do curso: Everton Oliveira Santos, João Maurício Correia Alves e Mariana Silva
Nascimento. Quantidade de vagas: 20.

4.8 Desenvolvimento Web e Banco de Dados: experienciando a produção de um software

Parceria realizada pelo professor Ciro Sobral de Desenvolvimento Web e a professora Rebeca
Barros  de  Banco de  Dados  que orientou os  estudantes  no  desenvolvimento  de  um único
projeto  prático  de  produção  de  um software.  Ciro  foi  responsável  por  avaliar  a  parte  de
desenvolvimento enquanto que rebeca avaliou os requisitos solicitados na área de banco de
dados. 

4.9 Monitoria na disciplina Lógica de Programação 

O estudante da Licenciatura em Computação Jorge de Souza Lima Junior vem atuando, no
ano  de  2019,   como  monitor  da  disciplina  Lógica  de  Programação,  sob  orientação  da
professora  Carina  Farias.  O estudante  recebe uma bolsa monitoria  por  meio  do Edital  nº
3/2019 do Programa Complementar  da Política  de Assistência  Estudantil  de Monitoria  de
Ensino do IFBA-Campus  Jacobina, destinado a custear bolsas para realização de atividades
técnico-didáticas por parte dos estudantes do ensino médio técnico integrado, subsequente e
da licenciatura , sob orientação de docentes.

5. Utilização das TDIC nos contextos educacionais

O IFBA -  Campus Jacobina  dispõe  de  05  laboratórios  de  informática,  01  laboratório  da
Licenciatura  em  Computação,  salas  de  estudos,  salas  de  aula  equipadas  com  projetores
multimídia e conexão internet de banda larga que abrange toda a sua área. O Campus também
dispõe de 26 tabletes que podem ser utilizados em ações de ensino, pesquisa e extensão.

Adota-se oficialmente o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)1 como sistema
oficial  de gestão acadêmica,  diários  de classe,  gestão de projetos  de pesquisa e extensão,
matrícula e compartilhamento de material didático. Para a gestão de processos administrativos
é utilizado o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)2. Para a gestão do acervo da biblioteca
é utilizado o Pergamun3. Neste sistema é possível fazer consultas no acervo da biblioteca do
Campus, renovar empréstimos e ter acesso ao periódicos e obras online disponibilizados pelo

1 https://suap.ifba.edu.br
2 https://sei.ifba.edu.br
3 http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php
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IFBA. O IFBA possui um portal institucional4 desenvolvido sob a plataforma Plone.  Cada
Campus do IFBA é responsável por gerir um portal institucional dentro deste sistema. Dentro
do Portal do IFBA Campus Jacobina5, existe um espaço dedicado ao Curso da Licenciatura
em Computação, no qual toda comunidade pode ter acesso aos seguintes documentos: Projeto
Pedagógico do Curso; Regimentos de TCC, Estágio e AACC; Calendário Acadêmico; Quadro
de Horários; Corpo Docente;  Planos de Ensino; Normas e Regulamentos;  Documentos do
Colegiado e do NDE; Plano de trabalho, relatórios e documentação da Coordenação do Curso;
Notícias  relacionadas;  Espaço dedicado para  a  publicação  dos  TCC.  O compartilhamento
destas  informações  visa  garantir  a  transparência  nos  processos  de  gestão  acadêmica,
pedagógica e administrativa do Curso. Além disso, o IFBA possui uma plataforma de gestão
de e-mail oficial6, baseada no software livre Zimbra.

Além  destes  softwares,  que  são  adotados  de  forma  oficial  pelo  IFBA,  diversas  são  as
possibilidades de utilização de TDIC nos processos de ensino, aprendizagem e gestão escolar
por parte dos professores do IFBA – Campus Jacobina. São eles:

• Suíte de escritório: Libreoffice;

• Navegadores web: Firefox e Google Chrome;

• Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem:  Google  Sala  de  Aula,  Moodle7 e  Canvas

Instructure;

• Ambiente de programação: Dev C, Netbeans

• Simulador de configuração de rede: Cisco Packet Tracer.

• Edição Multimídia: Kdenlive, Audacity, Gimp e Inkscape;

• Sistema de Gestão de Conteúdos: wordpress;

• Comunicação  síncrona e  assíncrona:  e-mail  e  whatsapp (vem sendo percebido  um

aumento significativo  no uso de grupos de whatsapp,  como meio  de comunicação
entre professores, estudantes e técnicos do curso).

O IFBA Campus Jacobina adota uma política de priorização da utilização de softwares livres,
gratuitos e de código fonte aberto nos seus contextos educacionais.

4 https://portal.ifba.edu.br
5 https://portal.ifba.edu.br/jacobina/cursos/superior/Licenciatura
6 https://webmailzimbra.ifba.edu.br
7 O IFBA possuí um moodle que pode ser utilizado, mediante solicitação do professor, como uma plataforma 

de apoio ao ensino presencial - https://moodle2.ifba.edu.br/
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6. Atividades complementares

6.1 Eventos realizados pelo IFBA - Campus Jacobina

6.1.1 Seminário de Integração da Licenciatura em Computação 

Evento anual realizado pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação que tem
como objetivos: promover uma maior integração entre  estudantes, professores e técnicos da
Licenciatura em Computação e dos Cursos Técnicos em Informática do  Campus Jacobina;
Orientar os estudantes da Licenciatura em Computação em relação aos processos acadêmicos
que constituem a sua trajetória de formação durante o curso; Compartilhar saberes, práticas e
experiências  acadêmicas  desenvolvidas  pela comunidade IFBA Jacobina,  que articulem os
campos da educação e da computação; Oportunizar discussões, mediações e a construção de
conhecimentos  relacionados  ao  ensino  da  computação  e  à  aplicação  da  computação  nos
processos  formativos.  No ano de 2019,  o  evento  ocorreu  entre  os  dias  15 e 17 de abril,
contando com a participação de 105 estudantes, professores e técnicos.
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6.1.2 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Evento  anual  realizado  pelo  IFBA -  Campus Jacobina,  a  Semana  Nacional  de  Ciência  e
Tecnologia conta com a participação de discentes,  docentes  e técnicos  do IFBA, além da
comunidade externa.  A 8ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 2019, ocorrida
entre os dias 16 e 18 de outubro de 2019, teve como tema "Bioeconomia:  Diversidade e
riqueza para o desenvolvimento sustentável”. O tema interagiu com aspectos fundamentais da
sobrevivência humana, a exemplo do desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis e
circulares que garantam, de forma integrada,  as seguranças hídrica, energética e alimentar.
Tudo isso, obviamente, focando na redução ou mesmo reversão de impactos ambientais, em
ganhos sociais  e  econômicos  além da preservação e  uso sustentável  de uma das  maiores
riquezas  do  país,  sua  biodiversidade  e  o  conhecimento  de  como  utilizá-la.  Oficinas,
minicursos e apresentações científicas em formato de pôster e comunicação oral  dinamizaram
o evento. Compostagem, reciclagem e segurança alimentar, energia e química sustentáveis,
astronomia, teatro de animação e tecnologias educacionais com foco na robótica foram alguns
assuntos contemplados pelas atividades, abertas ao público e gratuitas. Também esteve em
evidência  nos  debates  a  perspectiva  sociológica  do  meio  ambiente,  incluindo  questões
relacionadas ao campo e à agricultura familiar. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Campus Jacobina. 
Avenida Centenário, 500, Bairro Nazaré, Jacobina - BA | CEP: 44.700 - 000

Tel.: (74) 3621-8700



14

HACKATON SNCT BIOECONOMIA: Esta foi a primeira edição do Hackathon, que teve o
intuito  de  disponibilizar  oportunidades  aos  estudantes  do  IFBA/JACOBINA  para  o
aprendizado  e  o  desenvolvimento  de  habilidades  voltadas  para  elaboração  e  execução  de
projetos de software inovadores,  que possam contribuir  para solução de problemas de um
tema previamente identificado.  O objetivo foi estimular os discentes a desenvolver soluções
criativas  e  inovadoras,  por  meio  de  protótipos  ou  produtos  de  softwares,  relacionadas  a
temáticas  que  dialogam com a  proposta  central  do  evento:  “Bioeconomia:  Diversidade  e
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável".

6.1.3 Tecnologias Livres e Desenvolvimento Regional

Palestra realizada pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação, no dia 14 de
agosto  de  2019,  no  Auditório  do  Campus.  Contou com a  participação  dos  conferencistas
Valéssio Brito (especialista em desenvolvimento de sistemas livres e consultor em inovação)
que apresentou tanto o cenário local quanto internacional, abordando o dinamismo do campo,
sobretudo para o licenciado, capaz de lidar com diferentes aspectos e meios. A autoformação
foi  outro  tópico  discutido  pelo  palestrante,  ao  narrar  a  própria  história  de  vida  enquanto
jacobinense formado na área.  Já o cubano, Leonel Videaux, (engenheiro da computação e
desenvolvedor de sistemas livres) desmistificou o cenário de atraso do seu país, destacando o
desenvolvimento tecnológico como ponto forte.

 

6.1.4 I Semana da Inclusão e III Setembro Azul

Com programação variada, incluindo exposições, apresentações artístico-culturais, palestras e 
mesas-redondas, a I Semana da Inclusão e o III Setembro Azul do Campus Jacobina do IFBA 
aconteceram de 23 a 26 de setembro de 2019. O evento teve como público docentes, discentes
e técnicos do Ensino Superior e Técnico, além do público externo.
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6.1.5 Seminário Trocando Ideias

Fruto  de  trabalhos  desenvolvidos  pelos  graduandos  da  licenciatura  em  computação  na
disciplina Libras, sob orientação do professor Francisco Everaldo de Oliveira, o I Seminário
Trocando  Ideias  do  Campus Jacobina  do  IFBA reuniu  no  dia  20  de  setembro  de  2019
estudantes e  profissionais  em torno da  temática  “educação inclusiva”.  Na ocasião,  houve
palestra  com o transcritor  de Braille  do  Campus,  Herculano Nunes,  que  compartilhou  os
materiais utilizados para atender  estudantes cegos no contexto de sala de aula, bem como o
emprego de materiais de fácil acesso para a produção de ferramentas pedagógicas no ensino
do Braille. Ao lado dele, eteve a docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco
(Univasf), mestra em educação e especialista em educação especial, Maria Nacelha Ferreira
Oliveira,  que  tratou  dos  instrumentos  usados  com  crianças  surdas  em  escolas  públicas
baianas.  Dentre os trabalhos  apresentados pelos  estudantes do IFBA estão o GIFLibras  e
LibrasGame - Aprenda Matemática Básica. 

6.1.6 Jornada Pedagógica
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Evento anual realizado pela Diretoria de Ensino do Campus, que visa promover a Formação
Continuada  dos  Docentes  do  IFBA –  Campus Jacobina,  que  atuam  no  Ensino  Superior,
Médio-Integrado e Subsequente.  “Qual a sua concepção de escola cidadã”? Foi com essa
provocação que Luzia  Mota,  coordenadora  do  Programa de  Pós-Graduação  em Educação
Profissional e Tecnológica (ProfEPT) no IFBA e professora de Física do  Campus Salvador,
iniciou a Jornada Pedagógica 2019 do  Campus Jacobina.  Após as boas-vindas dadas pelo
diretor geral pro tempore, Beliato Campos, que enfatizou a importância do evento como um
momento de construção coletiva de ideias, a conferência de abertura trouxe reflexões acerca
da educação no diálogo com questões ético-políticas que permeiam a sociedade. 

Em seguida, aconteceu debate, mediado pelo diretor de ensino do Campus, Andson Barreto,
contando com a participação da professora Mônica Souza (IFBA - Vitória  da Conquista),
mestra em educação e contemporaneidade. Em sua fala, ela associou trabalho ao princípio
educativo e currículo escrito ao currículo vivido, lembrando o diferencial dos IFs quanto à
verticalização do ensino e a atuação na pesquisa e extensão.  Na sequência da programação,
houve palestra sobre os desafios dos bacharéis no ensino das licenciaturas, com a profª dra. do
Campus Simões Filho, Claudia Cunha, representante da Pró-Reitoria de Ensino (Proen) do
IFBA.  As  dificuldades  do  “ensinar  a  ensinar”  com  base  na  transversalidade  e
interdisciplinaridade foram o foco de sua fala,  mediada pela pedagoga do  Campus Eliene
Sales. Na terça-feira, 9 de abril, ainda ocorreu palestra sobre assédio moral e sexual, além da
apresentação do perfil socioeconômico dos estudantes bolsistas e do desempenho acadêmico
dos  discentes  em 2017,  seguida  de  orientações  sobre  elaboração  de  planos  de  curso.  No
último dia de evento, 10 de abril, foi a vez do Planejamento 2019 para os cursos técnicos e
superior.
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6.1.7 Semana da Consciência Negra

Evento anual realizado pelo IFBA - Campus Jacobina, a Semana da Consciência Negra conta
com a participação de discentes, docentes e técnicos do IFBA, além da comunidade externa.
Em 2019, o evento ocorreu entre os dias 19 e 21 novembro. Com o tema “Nossos Passos Vêm

de Longe”, a VI Semana da Consciência Negra do IFBA, Campus Jacobina, recuperou essa
perspectiva histórica para pensar o lugar e os fazeres  das populações negras. Fomentou e
ampliou  espaços promovendo um amplo debate  sobre as  questões  raciais  e  o racismo no
Brasil,  orientando  e  estruturando  as  ações  planejadas  que  foram  desenvolvidas  com  a
comunidade acadêmica, formada por estudantes das formas integrada, subsequente e superior,
professores  e  professoras,  técnicos/as  administrativos,  direção,  funcionários/as
terceirizados/as e público externo. Estabeleceu diálogos com os mais diversos setores que
constituem  o  Instituto  apostando  na  circulação  dos  temas  e  na  apropriação  destes.
Entendendo, por exemplo, que a produção de sentidos também passa por questões inscritas ao
universo  de  formação  das  populações  negras  e  dos  processos  que  se  estruturam  numa
perspectiva histórica.
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6.1.8 Seminário de Meio Ambiente

Refletir  sobre as potencialidades econômicas do Piemonte da Chapada Diamantina e seus
impactos ambientais, sobretudo no âmbito dos recursos hídricos. Esse foi o principal objetivo
do I Seminário de Meio Ambiente do Campus Jacobina do IFBA, que aconteceu de 28 a 30 de
novembro  de  2018.  Aberto  ao  público  e  gratuito,  o  evento  contou  com palestra,  mesas-
redondas,  lançamento  de  livro  e  exposições.  Além  de  profissionais  do  próprio  Instituto,
especialistas convidados compuseram a programação.

A cidade de Jacobina, no piemonte da Chapada Diamantina, possui uma diversificada riqueza
cultural, traçada por diferentes origens: quilombolas, ciganos, indígenas formam sua tradição.
Aventureiros, estrangeiros e forasteiros chegam por suas ruas em busca de ouro, ainda um
ponto muito forte do município. Uma cidade complexa, plural, cosmopolita e regional que
sonha com um futuro melhor entre seus montes, serras e rios. Esta pluralidade notadamente se
manifesta  no cotidiano dos  corredores  e  salas  de aula  do IFBA. Os estudantes  sentem-se
bastante  à  vontade  para  cantar,  dançar,  fotografar  e  atuar  pelo  campus,  expressando suas
ideias, identidades e inquietações através da arte.

6.1.9 Festival de Arte e Tecnologia

O Festival  de  Arte  e  Tecnologia,  Coordenado pelo  professor  André  Lima,  contou  com a
participação, no ano de 2018, de estudantes, servidores e o público externo que colaboraram
com ações artísticas, palestras, minicursos, shows musicais, peças teatrais, exposições e tantas
outras contribuições e também apreciaram o universo criativo no âmbito do Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia Campus Jacobina.. O objetivo do festival é dar visibilidade
às  apresentações  artísticas  dos  estudantes  do  campus,  trazer  a  tona  o  sentimento  de
pertencimento, respeito e valorização da diversidade, experimentação artística e a ampliação
dos  conhecimentos  sobre  a  arte  e  a  tecnologia  como  formas  de  pensar  sobre  o  mundo
contemporâneo.
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6.1.10 Apresentação do Curso de Licenciatura em Computação nas Escolas Públicas 

Estaduais de Jacobina

No ano de 2019, a Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação deu início a um
ciclo de palestras nas Escolas da Rede Pública Estadual localizadas na cidade de Jacobina,
com intuito de apresentar o Curso e o seu campo de atuação, aos estudantes concluintes do
ensino médio. Esta ação busca fazer com que os estudantes reflitam sobre os caminhos que
poderão tomar a partir de agora, com o fechamento do ciclo da Educação Básica. Isto ganha
maior relevância num cenário onde constata-se um alto grau de desmotivação e de falta de
perspectiva por parte dos estudantes.  Além disso,  as palestras contribuem na divulgação do
curso para o SISU 2020, tendo em vista que estes estudantes são potenciais ingressantes ao
ensino superior. Planeja-se para 2020, ampliar a abrangência desta ação para as escolas dos
distritos e municípios circunvizinhos a Jacobina.
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6.2 Participação em Eventos Externos

6.2.1 ERBASE – Escola Regional de Computação Bahia-Alagoas-Sergipe - 2019 

De 6 a 8 de maio de 2019, estudante e professores dos níveis Técnicos e Superior do Campus

Jacobina do IFBA estiveram em Ilhéus participando da XIX Escola Regional de Computação
Bahia - Alagoas - Sergipe e da 18ª Semana de Informática (Erbase/Sinform). Foram 03 artigos
aprovados. Além dos trabalhos aceitos para apresentação, a equipe do Campus Jacobina se faz
presente como ouvinte, através da participação de 16 estudantes do curso técnico integrado de
informática, 13 graduandos da Licenciatura em Computação e outros 02 docentes: Ciro Sobral
e Valéria Gabriel da Cruz. 
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6.2.2 CBIE – Congresso Brasileiro de Informática na Educação – 2017 e 2019

O Congresso Brasileiro de Informática da Educação (CBIE) é um evento anual da Sociedade
Brasileira  de  Computação  (SBC),  de  caráter  internacional,  que  tem  como  objetivo  geral
promover  um  fórum  para  reunir  a  comunidade  da  área  de  Informática  na  Educação,
possibilitando a troca  de informações  e  o estabelecimento  de metas  para que os  desafios
educacionais do Brasil sejam superados. Em particular, o CBIE funciona como um fórum para
debater  e  propor  avanços  e  soluções  na  área  de  Informática  na  Educação,  visando  ao
desenvolvimento da educação em todos os seus níveis, com o apoio da tecnologia. 

O CBIE congrega palestrantes nacionais e internacionais, pesquisadores, professores, alunos e
demais  interessados  no  tema,  constituindo-se  num  espaço  privilegiado  de  discussões,
reflexões, troca de saberes, interconexão de experiências vivenciadas em diferentes contextos
e  realidades,  na  busca  de  uma nova ecologia  para  uma sociedade  permeada  pela  cultura
digital. (Fonte: https://cbie.ceie-br.org/sobre.html)

No ano de 2017, o IFBA – Campus Jacobina organizou uma caravana com 24 estudantes da 
Licenciatura em computação para participar do evento. No ano de 2019, a estudante Jucimaria
apresentou o artigo Estimulando o Pensamento Computacional: uma experiência com 

ScratchJr. escrito em parceria com a professora Carina Farias.
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6.2.3 CSBC – Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - 2018

O Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC) é um evento realizado desde
1980  anualmente  pela  SBC  e  tem  como  finalidade  a  integração  da  comunidade  de
Computação do Brasil,  promove e incentiva a troca de experiências entre as comunidades
científica, acadêmica e profissional na área da Computação, nacional e internacional. Desde a
sua  primeira  edição,  o  CSBC,  através  de  seus  diversos  eventos  base  e  satélites,  tem  se
mostrado um importante local para a exposição de trabalhos científicos, palestras, cursos e
debates,  tanto  de  cunho  puramente  acadêmico  e  científico,  quanto  social.  (fonte:
http://csbc2019.sbc.org.br/sobrecsbc/)

No ano de 2018, o estudante Anderson Oliveira da Licenciatura em Computação, apresentou o
artigo  Uso do Scratch na Introdução de Conceitos de Lógica de Programação: relato de

experiência. elaborado  em parceria  com a  professora  Carina  Farias.  A professora  Carina
também  apresentou  o  artigo  Uma  Abordagem  Gamificada  para  o  Ensino  de  Lógica  de

Programação: relato de experiência.

6.2.4 Estudantes do IFBA de Jacobina participam da Campus Party em Salvador – 2017 

e 2018

Estudantes do curso de Licenciatura em Computação no IFBA de Jacobina participaram das
duas edições da Campus Party Bahia em Salvador, versão regional de um dos maiores eventos
de tecnológica do mundo. Jovens de várias cidades da Bahia e do Brasil se reuniram na Arena
Fonte Nova, onde foram tratados os mais diversos temas relacionados à Internet, com uma
extensa programação, envolvendo desenvolvimentos  e apresentações de novas tecnologias.
Em busca de mais conhecimentos, os jovens participaram de palestras reunindo um grande
número  de  comunidades  e  usuários  da  rede  mundial  de  computadores,  envolvidos  com
tecnologia e cultura digital.
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6.2.5 FLICA – Feira  Literária de Cachoeira - 2017

Evento aconteceu entre os dias 5 e 8 de outubro, em Cachoeira (BA), com autores notáveis e
programação infantil.  A Festa Literária Internacional de Cachoeira já se tornou tradição no
calendário de eventos literários do Brasil. A sétima edição, entre os dias 5 e 8 de outubro,
trouxe para o Recôncavo Baiano influentes nomes da literatura nacional e internacional, com
programação  para  adultos  e  crianças.  Em  2017,  como  nas  edições  anteriores,  ocorreram
debates  literários,  lançamento  de livros,  exposições,  apresentações  artísticas,  contações  de
histórias e saraus. Todos os anos, escritores de diversos matizes se reúnem para debater e
interagir  com o público,  que tem acesso gratuito  a  todas  as  atrações  do evento.  Política,
música, biografias, religião e principalmente literatura de ficção, a criação literária, são temas
presentes nas mesas de debate da Flica. A festa atraiu mais de 20 mil visitantes a Cachoeira,
cidade  que  durante  a  Flica  respirou  literatura  em  múltiplas  manifestações.  (Fonte:
https://flica.com.br/edicoes-anteriores/flica-2017/)

O IFBA – Campus Jacobina organizou uma caravana que contou com a participação de 33 
estudantes da Licenciatura em Computação.
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6.2.6 SEMAT – Semana de Matemática da Uneb - 2017

Entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro de 2017 ocorreu a 3ª Semana de Matemática
da UNEB/Campus VII  –  SEMAT, com o Tema:  Matemática,  Tecnologias  e  Inovações.  O
IFBA –  Campus Jacobina  organizou uma caravana que contou com a  participação  de 21
estudantes da Licenciatura em Computação, 12 destes estudantes tiveram pôsteres aprovados
e apresentaram seus trabalhos.

7. Projetos de Extensão 

7.1 IFBA realiza projeto de inclusão digital em instituições sociais de Jacobina 

“Livre Inclusão Social-Digital” (LISD). Esse é o título do projeto de autoria do analista de
tecnologia da informação do  Campus Jacobina,  Ivo Chaves, em parceria  com professores,
estudantes e técnicos administrativos do IFBA. Finalizada neste mês, a iniciativa, aprovada no
edital nº 1/2018 da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do Instituto, já tem história.  “Desde
2015, através do Programa de Incentivo à Aprendizagem (Pina), promovido no âmbito do
nosso Instituto por meio da Assistência Estudantil, executamos ações voltadas para o fomento
do uso de software livre, aprendizados com hardware, desenvolvimento de software, dentre
outros.  Um dos   principais  objetivos  da  proposta  era  a  recuperação  de  um conjunto  de
microcomputadores, considerados obsoletos, a partir de carcaças doadas pela Receita Federal
e  outras  instituições,  com  o  intuito  de  possibilitar  as  aprendizagens  anteriormente
mencionadas como extensão da sala de aula aos estudantes participantes”, explica o analista.

Após  dois  anos,  em 2017,  foi  possível  recuperar,  com o  auxílio  dos  discentes  do  curso
superior e do integrado ao ensino médio de informática, mais de 30 equipamentos (desktops e
notebooks), então cedidos a grupos sociais para fins educacionais. A Casa Rebeca, situada na
Bananeira, e a Comunidade Missionária Católica Elohim (Jacobina III) foram as entidades

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Campus Jacobina. 
Avenida Centenário, 500, Bairro Nazaré, Jacobina - BA | CEP: 44.700 - 000

Tel.: (74) 3621-8700



25

escolhidas na segunda fase da iniciativa (agosto/2018 a fevereiro/2019), que abrangeu doação
de equipamentos e capacitação profissional. Ao todo, foram compostas quatro turmas, duas
em cada comunidade.  A formação contou com 30 horas-aula e abordou o tema softwares
livres,  focando  nas  funcionalidades  essenciais  do  sistema  operacional,  aplicativos  de
escritório  (LibreOffice),  jogos  educacionais  e  uso  da  internet.  “Nossos  licenciandos  em
computação  tiveram  a  oportunidade  de  colocar  em prática  a  teoria,  acompanhados  pelos
técnicos e professores envolvidos”, destaca Ivo. 

Para Evanildo Souza, 36, integrante da Academia de Capoeira da Jacobina III, participar da
formação foi uma oportunidade maravilhosa. “Já tinha começado a fazer curso particular de
informática há mais de um ano, mas desisti devido ao trabalho e pela falta de produtividade.
Essa experiência com a equipe do IFBA foi ótima, abriu nossa mente! A metodologia dos
professores  foi  muito boa,  eles  explicavam calmamente,  então  fomos aprendendo com os
erros. Criamos e gerenciamos conta de e-mail e também fomos orientados sobre a elaboração
de  currículo  profissional.  Há  cinco  anos  eu  fui  dispensado  do  trabalho  por  não  ter  a
certificação em informática básica. Agora não terei esse problema”, comentou. Desde o seu
lançamento,  mais  de 70 pessoas foram beneficiadas  com o projeto,  sendo quase 50 neste
último ciclo. Além de Ivo, integram a equipe os técnicos Hélder Oliveira (lab. de informática),
Thiago Pereira (tecnologia da informação) e Fernando Santana (assuntos educacionais), ao
lado dos professores Toni Alex Borges (informática), Lucília Santa Rosa (língua portuguesa),
Jane Eiry (língua inglesa),  Andson Barreto Rocha (engenharia),  e licenciandos que atuam
como bolsistas e monitores das atividades.  
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7.2 Cursos extensionistas relacionam educação com tecnologias digitais

Seis  cursos,  com  carga  horária  e  certificação  de  30h,  voltados  para  as  tecnologias
educacionais,  estão sendo oferecidos pelos formandos da Licenciatura em Computação do
Campus Jacobina  do  IFBA.  Crianças,  adolescentes  e  adultos  participam  das  formações,
organizadas  através  da  disciplina  Estágio  Supervisionado  em  Computação  IV.   Sob  a
supervisão dos  docentes  da área Lorena Ramos,  Alberto Vianna,  Rebeca  Barros  e  Carina
Machado,  os  licenciandos  atuam  como  facilitadores  das  formações,  realizadas  no  turno
vespertino, desde o dia 11 de novembro. O objetivo é envolver os futuros profissionais na
dinâmica  do mundo do trabalho,  proporcionando o diálogo entre  educação,  cultura,  meio
ambiente e responsabilidade social, ao oferecer à comunidade externa opções de capacitação
no  campo  da  computação.  Robótica  pedagógica  e  letramento  digital  são  alguns  temas
abordados. Para o formando Gustavo Lopes (8º semestre), facilitador do curso Professores e
Licenciandos da Língua Inglesa na produção de Mídias e Tecnologias Educacionais (MTEs),
a  proposta  surgiu  da  necessidade  de  formação  continuada,  no  intuito  de  orientar  os
participantes de maneira técnica e pedagógica. 

“Estamos  capacitando  professores  e  futuros  docentes  para  a  criação,  utilização  e
compartilhamento  de  mídias  educacionais  juntamente  com  os  seus  alunos,  através  dos
softwares livres GIMP, KdenLive e Audacity, contribuindo para o aprendizado significativo e
colaborativo”, explica o jovem.  Na opinião da cursista Cassia Sirene Soares, estudante de
licenciatura em educação física (EaD), a formação tem sido oportuna para aprofundar saberes
sobre mídia e tecnologia. Para a colega Orleane Jambeiro, que é professora de inglês, o curso
é válido e importante para inovar as práticas pedagógicas. “Manusear bem os aparatos digitais
é um desafio no meio educacional, uma vez que nossos alunos têm conhecimento e dialogam
bem com esses  recursos.  O professor  não deve  se  esquivar  de  fazer  uso  do  celular,  por
exemplo, desde que a tecnologia contribuía com o processo de ensino-aprendizagem”, pontua.
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Relação de cursos ofertados: 

Curso 1 -Construindo Colaborativamente um Software Educacional

Público-alvo: Maiores de 18 anos

Quantidade de vagas: 25

Período do curso: 12/11 a 5/12/2019

Dias e Horário: terças e quintas-feiras, das 14h às 18h

Local: Laboratório 3

Curso 2 -Informatizando: Introdução à Informática

O objetivo é que os participantes, além de aprenderem as funções básicas do computador, 

como o Pacote Office, naveguem por redes sociais através do celular, contribuindo, assim, 

para a inclusão digital.

Público-alvo: Maiores de 18 anos

Quantidade de vagas: 20

Período do curso: 11/11 a 10/12/2019

Dias e Horário: segundas e terças-feiras, das 14h às 17h

Local: Laboratórios 2 e 5

Curso 3 -Formação de Professores e Licenciandos da Língua Inglesa na produção de Mídias e 

Tecnologias Educacionais (MTEs)

Tem por objetivo capacitar professores e futuros professores para a criação, utilização e 

compartilhamento de mídias educacionais juntamente com os seus estudantes, através dos 

softwares livres GIMP, KdenLive e Audacity, contribuindo para o ensino-aprendizagem 

significativo e colaborativo.

Público-alvo: Professores e licenciandos

Quantidade de vagas: 20

Período do curso: 12/11 a 12/12/2019

Dias e Horário: terças e quintas-feiras, das 14h às 18h

Local: Laboratório 5
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Curso 4 - Letramento Digital:ensino e aprendizagem de gêneros textuais com o auxílio de 

softwares de edição para o público infantil

O curso irá abordar a navegação na internet, uso de fontes confiáveis, plágio e direitos 

autorais de imagens. Também será utilizado o Pacote LibreOffice Write e Impress com o 

objetivo de auxiliar na produção de gêneros textuais.

Público-alvo: Crianças de 9 a 11 anos

Quantidade de vagas: 20

Período do curso: 22/11 a 19/12/2019

Dias e Horário: sextas-feiras, das 14 às 18h

Local: Laboratório 6

Curso 5 -Introdução à Informática

O curso visa aprofundar o contato com softwares intensamente utilizados no ensino médio.

Público-alvo: estudantes do 9º ano da rede pública e privada

Quantidade de vagas: 20

Período do curso: 11/11 a 28/11/2019

Dias e Horário: segundas, quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h

Local: Laboratório 6

Curso 6- Descobrindo o Pensamento computacional através da Robótica Pedagógica 

Sustentável

O curso visa difundir as habilidades do pensamento computacional através da utilização da 

robótica educacional, demostrando como ambas as teorias podem estar presentes no cotidiano 

e como elas se relacionam com a educação, o meio ambiente e a responsabilidade social. 

Público-alvo: estudantes do ensino médio da rede pública e privada

Quantidade de vagas: 20

Período do curso: 19/11 a 19/12/2019

Dias e Horário: terças e quintas-feiras, das 14h às 17h

Local: Laboratório 1

7.3 SCRATCH: Ensino Fundamental II

O projeto, que contou a coordenação da professora Carina Farias, teve como objetivo geral
disseminar  o  pensamento  computacional  em  jovens  (13  a  15  anos),  através  do  uso  de
atividades desplugadas e da ferramenta Scratch. Como objetivos específicos: divulgar o curso
técnico  de  Informática;  despertar  nos  jovens  o  interesse  pela  Ciência  da  Computação;
aproximar  o  IFBA da  comunidade  externa;  estimular  a  participação  dos  estudantes em
atividades  de pesquisa e extensão. Atuaram como colaboradores  do projeto,  estudantes da
licenciatura  e  do  integrado,  pedagogos  e  professores.  O  projeto  teve  financiamento  Pro-
reitoiria  de  Extensão  PROEX/IFBA e  contou  com  a  parceria  do  Colégio  Gilberto  Dias
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Miranda. Foram beneficiados 31 estudantes do 9º ano do COMUJA entre agosto e dezembro
de 2016. Os resultados do projeto foram divulgados por meio de um artigo publicado nos
anais  do  WEIBASE 2017 (Workshop  de  Educação  e  Informática),  sendo um dos  artigos
premiados do evento.

 

7.4 SCRATCH: Alunos ingressantes do curso subsequente

O  projeto  teve  como  objetivo  geral  introduzir  os  conceitos  de  lógica  de  programação
utilizando Scratch. Como objetivos específicos: reduzir as taxas de reprovação na disciplina
de Lógica de Programação do curso subsequente; melhorar o aprendizado de programação
dos estudantes. Contou com a coordenação da professora Carina Farias e com a atuação dos
estudantes e professores da Licenciatura em Computação. Foram beneficiados 13 estudantes
ingressantes no Curso Técnico Subsequente de Informática, turma de 2017.2, entre maio e
julho de 2017. Os resultados do projeto foram divulgados por meio de um artigo publicado
nos anais do WEI (Workshop sobre Educação em Informática).
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7.5 SCRATCH JR: Projeto envolve integrantes da rede municipal de ensino em torno da

computação

Desenvolvido pela professora do  Campus Jacobina do IFBA Carina Machado em parceria
com a docente Valéria Gabriel da Cruz, contando com apoio dos discentes do curso técnico
integrado  de  informática  Bárbara  Maia  e  Daniel  Braz,  bem  como  das  licenciandas  em
computação  Ângela  de  Souza  e  Jucimaria  Santos,  “Scratch  Day:  Um  dia  para  aprender
brincando”  é  um  projeto  de  extensão  que  tem  por  objetivo  realizar  atividades  lúdicas,
utilizando  tablets,  para  estimular  o  pensamento  computacional,  através  da  aprendizagem
criativa, em crianças de 8 a 11 anos de idade.

Iniciada em agosto de 2018, a iniciativa beneficiou turmas do ensino fundamental, além de
envolver pais e professores da Escola Municipal Beatriz Guerreiro Moreira de Freitas (bairro
Mundo Novo) e Almir Lopes de Souza (Pau Ferro). Após a etapa de elaboração do material
didático necessário, encontros semanais de quatro horas/aula reuniram o grupo em torno da
ferramenta,  totalizando  quatro  meses  de  atividades,  tanto  no  IFBA  quanto  nas  escolas
envolvidas.  “O  pensamento  computacional  engloba  a  habilidade  de  utilizar  conceitos  e
técnicas  da  Ciência  da  Computação  na  resolução  de  problemas  do  cotidiano  e  nas  mais
diversas áreas do conhecimento, reforçando as habilidades cognitivas e sociais. Atualmente se
compara ao letramento e à matemática”, explica a docente Carina.
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Conforme Jucimaria Santos, estudante da Licenciatura em Computação, as fases de leitura de
artigos  científicos  e  debate  propiciaram  o  compartilhamento  de  informações  a  serem
aproveitadas  no  projeto.  “Fizemos  uma  rotatividade  para  que  tanto  os  colegas  do  curso
técnico quanto nós, da licenciatura, tivéssemos contato com pais e crianças. O mais bacana
disso tudo foi abranger a comunidade! Aproveitamos a ocasião para apresentar o  Campus,
despertando  o  interesse  pela  futura  formação  profissional.  Muitos  comentaram  sobre  a
vontade  de  estudar  em nosso  Instituto  quando  conheciam  espaços  como  os  laboratórios.
Fiquei  impressionada  com  o  desempenho  e  a  participação  de  algumas  crianças,  que
demonstraram,  inclusive,  visão  para  a  computação.  Por  parte  delas,  criatividade  não  foi
problema!”, revela.

Durante  os  encontros,  os  estudantes foram  apresentados  à  ferramenta  e  aos  comandos
disponíveis. Após explanação, realizada por meio de exemplos e atividades com as turmas
separadamente  (responsáveis  x crianças),  eles  se uniam para criar  uma história  (contendo
cenário, personagens e enredo) através dos saberes aprendidos e sistematizados em apostila,
elaborando conversações em sequência lógica. Nas palavras da pedagoga Luciene Silva, mãe
de Brenda Santos, 10, 5º ano do fundamental na Escola Almir Lopes, o intercâmbio entre a
juventude (filhos) e os mais antigos facilitou o manuseio da tecnologia. A pequena Brenda não
teve dificuldade com o uso do tablet  já que costuma jogar no seu aparelho celular e notebook
da mãe. “Gostei da montagem do cenário da primavera, do estilo quebra-cabeça, do diálogo
entre os personagens. Foi muito legal!”, comenta.

“Infelizmente  nossos  alunos  não  têm acesso  ao  computador  na  escola.  Para  eles  foi  um
verdadeiro encanto!  A parceria  com os pais  também fez o diferencial.  Mesmo não sendo
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alfabetizados, em sua maioria, eles brincaram e aprenderam juntamente com os filhos. O que
achavam muito difícil se tornou prático e divertido”, destaca o professor do 4º e 5º ano do
ensino fundamental I da referida escola, João Nildo Santos. Na opinião de Daniel Braz, 4º ano
de informática, a experiência se revelou desafiadora. “Por envolver o ensino de crianças sobre
como utilizar um aplicativo que, ao primeiro contato, parece bastante simples, apenas mais
um jogo,  porém  é  um software  que  tem por  finalidade  introduzir  o  pensamento  lógico-
computacional de maneira lúdica, foi um desafio! Precisamos adaptar os termos acadêmicos
aprendidos tanto durante o curso, bem como no processo de leitura para o desenvolvimento do
projeto  de  forma  que  nenhuma  informação  se  perdesse.  Um  ganho  significativo  foi  a
compreensão mais ampla do papel da informática na educação básica e também da relevância
da integração entre família e escola”, ressalta.

Ao fim de cada encontro, crianças e responsáveis foram avaliados com base em questionário e
roteiro. “Os próximos passos consistem na análise dos dados, que serão publicizados por meio
de artigo científico”, complementa a professora Valéria.

7.6 Formação continuada docente: a diversidade como princípio educativo no IFBA de

Jacobina

O curso de formação continuada docente está sendo realizado em 06 módulos, totalizando 160
horas de curso na modalidade semipresencial.  O público-alvo é composto de docentes do
IFBA e das redes estadual e municipal de educação da região de Jacobina, sendo previsto um
total de 39 professores/as participantes como cursistas. Para dar início às atividades do curso,
foi realizada uma abertura de apresentação do projeto à comunidade do IFBA e ao público
externo  visando  discutir  a  importância  do  trabalho  com  as  diversidades  e  apresentar  a
proposta  de  cada  módulo,  anunciando as  ações  interventivas  e  o  cronograma previsto  do
curso. O curso terá os seguintes módulos: 1 - Iniciação à Libras; 2 - Educação de Surdos; 3 -
Deficiência  visual;  4  -  Relações  étnico-raciais,-  5-Gênero e sexualidade  na educação;  6  -
Trabalho de Conclusão de Curso . Ao final do curso será realizado um ovulário integrador
com temas trabalhados durante o curso, apresentação de trabalhos de conclusão de curso e
entrega dos certificados aos concluintes. O curso está ocorrendo durante o segundo semestre
de  209.  Participam  da  Formação  Continuada  uma  professora,  a  pedagoga  que  atua  na
Coordenação de Curso e quatro estudantes da Licenciatura em Computação. 
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8. Grupos e Projetos de Pesquisa

8.1 Grupo de Pesquisa em Computação de Jacobina (JaComp)

No ano de 2019, o IFBA –  Campus Jacobina constituiu o seu primeiro Grupo de Pesquisa
voltado  para  exclusivamente  para  área  de  computação.  O  Campus possui  três  formas  de
ensino na área de computação. Cursos técnicos integrado e subsequente em informática, assim
como o curso superior em Licenciatura em Computação. Todos os cursos possuem estudantes
interessados em iniciativas de desenvolvimento de pesquisas na área da computação, que até o
momento, é carente na região. Devido à essa necessidade, o objetivo de criação do JaComp é
estimular o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e extensão na área de computação. 

O JaComp atua nas seguintes linhas de pesquisa:

• Computação ubíqua, móvel, vestível, pervasiva, sensível ao contexto e Internet das 

coisas;

• Computação aplicada à educação, educação na computação e jogos com fins 

educacionais;

• Redes de computadores e sistemas distribuídos;

• Banco de dados, metadados e recuperação da informação;

• Otimização e algoritmos meta-heurísticos;

As principais atividades do grupo são as seguintes:

• Estimular as atividades de pesquisa e extensão na área de computação;

• Promover a colaboração técnica entre pesquisadores da área de computação e de 

outras áreas;

• Promover encontros periódicos para disseminação de conhecimentos dentro do grupo 

e na comunidade IFBA/Jacobina;

• Realizar eventos para promover a interação dos trabalhos realizados no Campus para a

comunidade externa da região.

Integram o JaComp professores da área de computação e de outras áreas do conhecimentos:

• Alberto Vianna Dias da Silva – Computação/Engenharia de Software – Coordenador 

do Grupo

• Carina Machado de Farias – Computação

• Ciro Esteves Lima Sobral – Computação

• Alexandre Akira Kida – Engenharia elétrica

• Toni Alex Reis Borges – Computação

• Yuri Bastos Wanderley – Informática aplicada à Educação
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• Rebeca da Silva Barros – Computação/Banco de Dados

• Rodrigo Barros da Silva – Engenharia elétrica

Um dos resultados esperados na criação deste grupo é o fomento da pesquisa na área da
computação  no  IFBA  Jacobina.  Professores,  técnicos  e  estudantes incorporando  e
disseminando conhecimento para garantir inovação tecnológica. É importante salientar que as
contribuições  não  se  restringem  ao  Campus.  Assim,  toda  a  comunidade  da  região  será
beneficiada.

 Pretendemos desenvolver pesquisas para:

(i)  iniciar os estudantes de Jacobina na pesquisa científica;
(ii) gerar pesquisa científica de qualidade
(iii) gerar patentes de novos softwares, modelos, metodologias, etc;
(iv) aumentar a participação de membros e estudantes do grupo em eventos científicos, com a 
publicação de trabalhos;
(v)  aumentar a produção de artigos nos principais periódicos das áreas.

8.2 raivometro.com

Projeto de pesquisa e inovação tecnológica raivometro.com, aprovado no Edital PINA 2019,
tem  como  objetivo  desenvolver  um  Recurso  Educacional  Aberto-REA  que  coloque  à
disposição da comunidade interna e externa do IFBA uma ferramenta tecnológica  online que
sinalize a força destrutiva dos discursos de ódio contra as mulheres na cibercultura, visibilize
as violências as quais esses discursos se filiam, bem como favoreça a construção de contra
narrativas  à  retórica  misógina.  Em projetos  de  pesquisa  e  de  extensão  sobre  a  temática
desenvolvidos  no  Campus Jacobina,  avaliou-se  a  importância  da  construção  de  recursos
educacionais que possam visibilizar a discussão dos discursos de ódio contra mulheres entre
professoras/es e estudantes,  principalmente no seu viés de raça e sexualidade,  de forma a
favorecer a educação das relações de gênero nos espaços escolares.

O projeto tem como objetivos específicos: 
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1.  Refletir sobre discurso de ódio, gênero, sexualidade e raça na interface com as questões 
sobre as relações de poder na cibercultura, por meio de leituras e estudos;
2. Montar um banco de dados com expressões de ódio prototípicas contra mulheres veiculadas
na internet;
3. Levantar índices de violência e situações emblemáticas da vulnerabilidade da mulher na 
sociedade brasileira;
4. Levantar sites e ambientes online com pesquisas, dados, publicações, vídeos e experiências 
sobre gênero, em seu viés de raça e sexualidade, que contribuam para a visibilização e a 
construção de contra narrativas ao ódio direcionado à mulher;
5. Formatar o raivômetro.com de forma a possibilitar manipulações e reconfigurações dos 
discursos de ódio contra mulheres no ciberespaço;
6. Alocar o raivômetro.com em sítio próprio na internet;
7. Publicizar nas mídias, apresentar à comunidade interna e externa do IFBA e disponibilizar a
ferramenta para  utilização didático-pedagógica; 
8. Escrever artigo sobre o processo de construção do raivômetro.com e suas possíveis 
utilizações para a formação da juventude e de professoras/es.

O projeto é orientado/coordenado pela pedagoga do Campus Indaiara Célia da Silva e conta
com a co-orientação  da professora Rebeca da Silva Barros da Licenciatura em Computação.
Participam  como  bolsistas  do  projeto  a  estudante  Andressa  Santos  da  Licenciatura  em
Computação e os estudantes  do curso Integrado de Informática: Janiele Santos Bispo, Jéssica
Carolaine Barros dos Santos  e Luiziane Muniz de Oliveira.

8.3 Hotel de projetos

                          

O Hotel de Projetos é um empreendimento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (PRPGI) do Instituto Federal da Bahia (IFBA) que se destina a hospedar equipes de
estudantes municiadas, de uma forma geral, apenas com suas ideias. Trata-se de um processo
de pré-incubação onde as equipes se encontram em um ambiente ainda mais protegido do que
na incubação, motivando o processo criativo e a materialização da ideia. Na condição ideal
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deseja-se que estas ideias possam impulsionar transferências de tecnologia, ou a busca por
incubação ou ainda o lançamento de uma spin-off sustentável, com boas chances de sucesso
no mercado, que vai gerar empregos e renda a médio prazo.

Falando de seus objetivos, o Hotel de Projetos destina-se a estimular o empreendedorismo de
base  tecnológica,  a  incentivar  o  desenvolvimento  de  projetos  inovadores,  a  fomentar  o
desenvolvimento de tecnologias e a disseminar a cultura da inovação, todos no âmbito do
IFBA, e orientados à transferência de tecnologias geradas em nosso Instituto ao mercado.

No IFBA – Campus Jacobina, ocorreu a primeira etapa de capacitação do projeto, que atendeu
docentes  e  discentes.  A partir  da  formação  realizada,  o  estudante da  Licenciatura  em
Computação  Gustavo  Lopes  de  Araújo  teve  o  projeto  Uma  Aplicação  para  Auxiliar  o

Planejamento  de  Visitas  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  aprovado  no  Edital  Nº
07/2017/PRPGI – Hotel de Projetos. O projeto teve como objetivo desenvolver um software
que auxilie no planejamento de visitas a ser realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde.
O projeto foi desenvolvido durante o ano de 2018, sendo o estudante beneficiado com uma
Bolsa de Pesquisa neste período. 

9. Assistência estudantil

Os estudantes  da  Licenciatura  em Computação  do Campus  Jacobina  são  atendidos  pelos
programas que compõe a  Política  de Assistência  Estudantil  do IFBA descrita  no PPC do
Curso. Esta Política é constituída pelo Programa de Assistência e Apoio ao Estudante – PAAE
e  pelos  Programas  Universais  e  Complementares.  A descrição  detalhada  dos  estudantes
beneficiados pelos programas por tipo de assistência e por ano estão presentes no  Relatório
de Assistência Estudantil. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Campus Jacobina. 
Avenida Centenário, 500, Bairro Nazaré, Jacobina - BA | CEP: 44.700 - 000

Tel.: (74) 3621-8700



ANEXOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Campus Jacobina. 
Avenida Centenário, 500, Bairro Nazaré, Jacobina - BA | CEP: 44.700 - 000

Tel.: (74) 3621-8700
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ANEXO 2: Relatório de discentes atendidos em Projetos de Extensão
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COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO DO - CAMPUS JACOBINA 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO CURSO SUPERIOR DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 Segue informações dos estudantes do Curso Superior de Licenciatura em Computação 
que participaram de atividades de extensão no período que corresponde a existência do curso 
(2015.2 – 2019).  
 

ANO DE REFERÊNCIA 2015.2 

 

Nº ALUNOS PROJETOS  
Não houve atividade de extensão 

 
 

ANO DE REFERÊNCIA 2016 

 

Nº ALUNOS PROJETOS  
01. Henrique Brito Santana Uso do Scratch e Arduino como estratégias 

para o ensino de lógica de programação: uma 
experiência com alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental da escola pública municipal de 
Jacobina – Bahia – Colégio Gilberto Dias 
Miranda (COMUJA) – Proponente Profa. Carina 
Machado de Farias. 

02. Ângela de Souza Carvalho Uso do Scratch e Arduino como estratégias 
para o ensino de lógica de programação: uma 
experiência com alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental da escola pública municipal de 
Jacobina – Bahia – Colégio Gilberto Dias 
Miranda (COMUJA) – Proponente Profa. Carina 
Machado de Farias. 

03. Jucileide Oliveira Lima Aquino 
Souza 

Uso do Scratch e Arduino como estratégias 
para o ensino de lógica de programação: uma 
experiência com alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental da escola pública municipal de 
Jacobina – Bahia – Colégio Gilberto Dias 
Miranda (COMUJA) – Proponente Profa. Carina 
Machado de Farias. 

 
 
 
 



ANO DE REFERÊNCIA 2017 

 

Nº ALUNOS PROJETOS  
01. Ed Carlos Sousa da Silva Uso do Scratch como estratégias para o ensino 

de lógica de programação: uma experiência 
com alunos iniciantes do curso Técnico 
Integrado em Informática do IFBA Campus 
Jacobina – Proponente Profa. Carina Machado de 
Farias. 

02. João Afonso Santos Pereira Uso do Scratch como estratégias para o ensino 
de lógica de programação: uma experiência 
com alunos iniciantes do curso Técnico 
Integrado em Informática do IFBA Campus 
Jacobina – Proponente Profa. Carina Machado de 
Farias. 

03. Anderson Silva de Oliveira Introdução aos conceitos de lógica de 
programação utilizando Scratch – Proponente 
Profa. Carina Machado de Farias. 

04. Everton Dias de Almeida Silva Introdução aos conceitos de lógica de 
programação utilizando Scratch – Proponente 
Profa. Carina Machado de Farias. 

05. Laiane Silva Lima Livre Inclusão Social-Digital - Proponente Prof. 
Ivo Chaves de Franca. 

06. Eliene Silva de Brito Livre Inclusão Social-Digital - Proponente Prof. 
Ivo Chaves de Franca. 

07. Gustavo Lopes de Araújo Livre Inclusão Social-Digital - Proponente Prof. 
Ivo Chaves de Franca. 

08. João Afonso Santos Pereira Livre Inclusão Social-Digital - Proponente Prof. 
Ivo Chaves de Franca. 

 
 

ANO DE REFERÊNCIA 2018 

 

Nº ALUNOS PROJETOS  
01. Ângela de Souza Carvalho Sampaio Uso do ScratchJr para Estimular o Pensamento 

Computacional em Crianças de 5 a 7 Anos – 
Proponente Profa. Carina Machado de Farias. 

02. Jucimária Santos Farias Uso do ScratchJr para Estimular o Pensamento 
Computacional em Crianças de 5 a 7 Anos - 
Proponente Profa. Carina Machado de Farias. 

03. Ângela de Souza Carvalho Sampaio Uso do ScratchJr para Estimular o Pensamento 
Computacional – Proponente Profa. Carina 
Machado de Farias. 

04. Jucimária Santos Farias Uso do ScratchJr para Estimular o Pensamento 
Computacional – Proponente Profa. Carina 
Machado de Farias. 

05.  Anderson Silva de Oliveira Livre Inclusão Social Digital – LISD - 
Proponente Prof. Ivo Chaves de Franca. 



 

 

ANO DE REFERÊNCIA 2019 
 

Nº ALUNOS PROJETO 

01. Ed Carlos Sousa da Silva Descobrindo o Pensamento Computacional 
Através da Robótica Educacional Sustentável – 
Profa. Carina Machado de Farias 

02. João Afonso Santos Pereira Livre Inclusão Social Digital – Proponente Prof. 
Ivo Chaves de Franca 

 

 

 

Jacobina, 21 de novembro de 2019. 

 

Talita Fernanda Carvalho Gentil 

Coordenação de Extensão – IFBA/Campus Jacobina 

 

 

06. Laiane Silva Lima Livre Inclusão Social Digital – LISD - 
Proponente Prof. Ivo Chaves de Franca. 



ANEXO 3: Matéria do Jornal Correio da Bahia sobre o Projeto LISD
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Conheça iniciativas que ajudam as pessoas a
entenderem a tecnologia
Projetos em Salvador e no interior preparam para o mundo digital

Andreia Santana
andreia.santana@redebahia.com.br (mailto:andreia.santana@redebahia.com.br)

15.07.2018, 06:00:00
Atualizado: 19.07.2018, 21:36:23
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Cláudio Vieira foi aluno do DGTI Social e agora é professor (Fotos: Divulgação )

 Ouvindo: 0:00 0:00

Pagar contas usando o smartphone, acessar redes sociais, preparar um
currículo no computador ou enviar um e-mail são o equivalente no universo
da informática ao be-a-bá dos primeiros anos da escola. Enquanto o
mundo caminha para a era cognitiva, ou seja, tecnológica, e já se fala em
revolução 4.0 e inteligência arti cial - temas que serão discutidos no
seminário Sustentabilidade do Agora
(https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/seminario-
sustentabilidade-do-agora-abre-inscricoes/), em 8 de agosto, durante
o Fórum Agenda Bahia 2018
(https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/forum-agenda-bahia-
2018-humanos-e-maquinas-unidos-pela-cidade-sustentavel/) - ainda tem
gente que sequer sabe ligar um computador.  

De acordo com a última pesquisa TIC Domicílios (2016), que mede o
acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação, 46% dos lares
brasileiros ainda estão desconectados. O índice sobe para 54% entre as
famílias com renda entre um e dois salários mínimos. Os desconectados
são, na maioria, moradores das periferias das grandes cidades e das zonas



rurais. Em 14% das residências, o acesso à internet é feito só pelo celular,
meio de conexão em 9,3 milhões de residências, principalmente entre as
classes D e E, na região Norte e no interior.

CONFIRA TODAS AS NOTÍCIAS DO AGENDA BAHIA
(https://www.correio24horas.com.br/agendabahia/)

Desde que o Marco Civil da Internet foi aprovado, em 2014, o acesso à
internet é considerado um serviço essencial para todos e condição
fundamental de garantia da cidadania. Para permitir que essa cidadania de
fato seja exercida, universidades e organizações baianas fazem um
trabalho de formiguinha para promover a inclusão digital.

Alunos do curso de informática básica do Ifba, em Jacobina



Em Jacobina, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (Ifba), realiza o projeto Livre Inclusão Social-Digital, que na primeira
turma, formou 30 pessoas de duas comunidades dos bairros Jacobina 3 e
Bananeira, na periferia. Segundo o coordenador da iniciativa, o Analista de
Tecnologia da Informação (TI) Ivo Chaves, a meta é formar mais quatro
turmas de outras comunidades, até fevereiro do ano que vêm.

O projeto capacita pessoas em situação de vulnerabilidade social e
inclusive já fez doação de computadores. Ivo, que prefere usar o termo
‘inclusão social-digital’, pretende transformar a iniciativa em um projeto de
extensão para que os estudantes que atuam como monitores nos cursos
recebam bolsas pelo trabalho desenvolvido com as comunidades locais. 

O Livre Inclusão Social-Digital nasceu de uma demanda dos próprios
moradores dos dois primeiros bairros atendidos, que procuraram o
instituto em busca de doações de computadores. O critério para as
comunidades participarem é ter interesse em educação e na capacitação
de outras pessoas. As associações escolhem quem vai fazer o curso para
poder ensinar depois o que aprendeu. No bairro Jacobina 3, o resultado foi
a criação de um espaço para uso compartilhado dos computadores
doados.

Além de ensinar informática, os monitores precisam vencer as de ciências
básicas de português e matemática dos alunos. 



“Buscamos um ensinamento lúdico, com
uso de jogos de matemática, apresentação
do equipamento, o que é um mouse, o que é
um teclado, como navegar na internet, como
criar um per l nas redes sociais para as
pessoas se sentirem parte integrante dessa
sociedade cada vez mais digital. Também
estimulamos a escrita, mostramos como
preparar um currículo porque as vezes as
pessoas não sabem dizer o que sabem fazer”
(Ivo Chaves)

Aula inaugural das novas turmas do DGTI Social, em Salvador

Feira de Santana



Nos campi do Ifba em Feira de Santana e Salvador também são
desenvolvidos projetos de inclusão tecnológica. Em Feira, o curso de
Letramento Digital de quatro meses, que termina agora em julho,
atende moradores do bairro Aviário, que ca próximo ao campus.
Letramento digital é o nome dado ao domínio das linguagens digitais e de
ferramentas como smartfones, tablets e computadores.

Inicialmente, revela o professor Luiz Forte, à frente da iniciativa no Ifba de
Feira, o projeto pretendia atender jovens de 17 anos para aulas de
informática básica, mas acabou recebendo gente dos nove aos 62 anos.
Foram 52 alunos divididos em duas turmas. 

“Os mais velhos queriam saber criar e-mail, fazer currículo, pagar contas
online. Enquanto os mais novos demandavam a montagem de per s em
redes sociais. Recebemos gente que não sabia ligar o computador ou fazer
procedimentos simples como reiniciar a máquina que travou. Os jovens
tinham mais domínio das ferramentas e não tinham o acesso”, cita Luiz
Forte, que acrescenta que muitos alunos tinham smartphones, mas não
navegavam porque não tinham pacote de dados. “Boa parte usa lan
houses, onde têm rede de wi-  aberta”.

Uso útil da internet

No campus do Ifba de Salvador, o DGTI Social começou uma nova turma
no último dia 8, com 128 alunos. A disputa para conseguir uma das vagas
foi grande, três mil pessoas se inscreveram, conta o professor Luiz
Machado, que coordena o DGTI Social. A primeira turma, criada em
parceria com o Instituto Renascer no ano passado, teve 18 alunos. Um
deles chegava a andar da Ribeira até o Canela, onde ocorrem as aulas.

A motivação para encarar a paletada é a busca por quali cação
pro ssional. “O diferencial do projeto é a inclusão digital e social. As aulas
têm participação de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais”, enumera



Luiz Machado.

Dois alunos formados no ano passado foram contratados pelo Ifba, um
deles estuda Ciências da Computação na Universidade Federal da Bahia
(Ufba) e o outro vai fazer o processo seletivo do próprio Ifba. Cláudio Vieira
é um dos jovens recém-contratados e só tem elogios ao curso:

"Minha experiência com o projeto DGTI
social foi maravilhosa. Graças a ele, aprendi
uma pro ssão e pude entrar no mercado de
trabalho. As aulas são bem dinâmicas
dosando teoria e prática na medida certa”
(Cláudio Vieira)

Ao todo, o curso dura 200 horas, divididas entre redes e manutenção de
micros, mais100 horas de estágio no Ifba. “Metade dos alunos do ano
passado não tinha acesso a nada, sem computadores ou celulares em
casa, a outra metade não tinha um uso útil da web. O curso acaba também
mostrando como utilizar a internet para adquirir conhecimento”, enfatiza
Machado, que acrescenta que o projeto será inscrito na edição 2018 do
Prêmio Viva Voluntário, do Programa Nacional de Voluntariado.



No INTS, adolescentes aprendem a fazer pesquisa de qualidade na
internet

Inclusão social

No INTS – Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação
na Gestão, o projeto Inclusão Mais Digital atende moradores da periferia de
Salvador, principalmente da região do Subúrbio Ferroviário. As aulas são
teóricas e práticas nos cursos de informática básica e intermediária,
manutenção de computadores e multimídia.

O público são as crianças a partir de 8 anos, jovens, adultos e idosos. Os
objetivos de cada grupo são especí cos. Enquanto os jovens e adultos
querem atualização pro ssional, aprendendo a dominar novas ferramentas,
os idosos querem se incluir no mundo 4.0. Grande parte deles nunca teve
acesso a um computador, conta a assistente social Monique Lorena Jesus
da Silva, que coordena a iniciativa do INTS.

“Utilizamos as tecnologias da informação como instrumento de
construção e exercício da cidadania. Participando dos cursos, os alunos
têm a oportunidade de conhecer desde os componentes de um



computador até as ferramentas e programas utilizadas nele”, acrescenta
Monique Lorena.

Ela acredita que os telecentros - espaços públicos onde as pessoas podem
utilizar computadores, internet e outras tecnologias digitais -, são uma
forma de se ampliar o conceito de inclusão, “como forma de integração
entre educação, tecnologia e cidadania visando a transformação social”

Atividade de informática no Parque Social

Empreendedorismo 4.0

Ainda no segundo semestre deste ano, o Parque Social, organização sem
ns lucrativos que realiza diversos projetos de estímulo ao

empreendedorismo e protagonismo social, irá iniciar o Projeto Jovem
Empreendedor Digital, com a nalidade de promover a utilização das
ferramentas de informática e internet no fomento ao empreendedorismo
social. 



A iniciativa atenderá 400 adolescentes de 14 a 17 anos e vai contemplar
temas como empreendedorismo social e negócios digitais; marketing em
mídias sociais; produção de conteúdos e projetos de mídias sociais e
digitais; além de cyberbullying (assédio virtual).

Além do Jovem Empreendedor Digital, o Parque Social desenvolve outras
atividades voltadas para a inclusão digital dentro de outros projetos, como
o Jovem Líder Empreendedor Social, que tem um módulo de
capacitação onde os participantes têm acesso à informática básica, com
noções do Pacote O ce e Internet. 

“Estamos buscando enriquecer este conteúdo com conhecimentos em
áreas como segurança na internet e mídias sociais”, acrescenta Lareyne
Almeida, gerente de Projetos do Parque Social, que cita ainda o projeto
Conhecimento Itinerante - Digital, que foi realizado de 2015 a este ano,
como uma das iniciativas da entidade para promover a inclusão digital.

“Esse foi um projeto que promoveu a
utilização de instrumentos de informática
para entrar em contato com problemas
sociais atuais, como a questão da identidade,
diversidade e gênero”, (Lareyne Almeida)

Para participar dos projetos do Parque Social, é preciso que os
interessados con ram os pré-requisitos de cada projeto no site da
entidade (http://www.parquesocial.org.br/) e, em seguida, realize inscrição
online ou através do formulário físico, na sede do Parque Social, que ca
no Parque da Cidade (Itaigara). A participação nos projetos é gratuita. 



“Trabalhamos com vários públicos e estes se aproximam da tecnologia por
motivações distintas: as crianças, adolescentes e jovens sentem-se
atraídas pela informática, enquanto os adultos pela necessidade de
quali cação para o mercado de trabalho”, cita Lareyne.

Segundo ela, na era em que todas as informações são dinâmicas,
interativas e online, a inclusão digital se torna uma necessidade,
“principalmente quando pensamos em indivíduos que querem atuar como
transformadores sociais e multiplicar estes conhecimentos em suas
comunidades”, pontua. 

Mini Maker Lab: a startup baiana cria dispositivos para ensinar robótica
e programação a crianças

Iniciativas públicas



Nos Editais de Inovação da Prefeitura de Salvador com o Senai-Cimatec,
também há startups que desenvolvem projetos de inclusão digital. Na
chamada temática Cidade Inteligente, do edital de Inovação para a
Indústria, as startups Mini Maker Lab e o REP Educa são voltadas para a
área de educação. 

O primeiro é um kit de brinquedos e jogos que ensinam programação de
forma lúdica para crianças e adolescentes. Já o REP é uma plataforma
online de Aprendizagem Adaptativa Gami cada, ferramenta que usa
recursos como a inteligência arti cial e a realidade aumentada para
auxiliar o ensino das disciplina Português e Matemática. 

A Secretaria Municipal de Cidade Sustentável e Inovação (Secis), que está
à frente dos Editais de Inovação, também é a responsável pelo Centro
Municipal de Inovação - Colabore, espaço de coworking público que será
implantado no Parque da Cidade. No local, startups com ideias de impacto
social terão um local de trabalho compartilhado, com escritórios, auditório
e salas de reunião. 

A estrutura será feita com contêineres reutilizados e terá painéis solares
fotovoltaicos para a geração de energia solar, bicicletário e sistema de
reaproveitamento das águas das chuvas. Com previsão de funcionamento
a partir de dezembro deste ano, a proposta é que o espaço receba cerca de
20 startups e também ofereça cursos de capacitação na área de inovação
e empreendedorismo social.

O Fórum Agenda Bahia 2018 é uma realização do CORREIO, com patrocínio
da Revita, e apoio institucional da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb),
Fundação Rockefeller e Rede Bahia.
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE - PAAE

RELATÓRIO PAAE – LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
2015.2 – 2019

Segue informações dos estudantes da Licenciatura em Computação atendidos pelo Programa
de Assistência e Apoio ao Estudante, no período que corresponde a existência do curso (2015.2 –
2019).  No  relatório  consta  o  nome  completo  do  estudante  e  a  modalidade  de  auxílio  e  bolsa
concedida ao discente. Os pagamentos das bolsas e/ou auxílios são realizados de acordo com o ano
letivo do Campus Jacobina.

ANO DE REFERÊNCIA 2015.2

Nº NOME MODALIDADE DE AUXÍLIO E BOLSA

01. Jorge de Souza Lima Júnior Transporte Intermunicipal

02. Marta Dias dos Santos Lima Transporte Intermunicipal

03. Rosana Donato da Silva Transporte Intermunicipal

ANO DE REFERÊNCIA 2016

Nº NOME MODALIDADE DE AUXÍLIO E BOLSA

01. Jorge de Souza Lima Júnior Transporte Intermunicipal

02. Raíne Lóide Cardoso Santos Cópia e Impressão

03. Rosana Donato da Silva Transporte Intermunicipal

ANO DE REFERÊNCIA 2017

Nº NOME MODALIDADE DE AUXÍLIO E BOLSA

01. Erlan Jorge Pereira dos Santos Transporte Intermunicipal

02. Geiziane Lima Miranda Alimentação 

03. Jorge de Souza Lima Júnior Transporte Intermunicipal

04. Rosana Donato da Silva Transporte Intermunicipal



ANO DE REFERÊNCIA 2018

Nº NOME MODALIDADE DE AUXÍLIO E BOLSA

01.   Edinaelson Silva dos Santos Transporte Municipal, Cópia e Impressão e 
almoxarifado Social

02.  Erlan Jorge Pereira dos Santos Alimentação 

03.  Iara Reis da Silva Alimentação, Cópia e Impressão e 
Almoxarifado Social

04.  Joaby Santos de Jesus Alimentação 

05.  Nei de Jesus Santos Silva Alimentação 

06. Geiziane Lima Miranda Alimentação e Cópia e Impressão 

07. Jorge de Souza Lima Júnior Alimentação 

08. Mateus Silva de Jesus Alimentação e Cópia e Impressão

09. Sâmela Suedy Santos Alves Alimentação 

10. Taíla Lourivane Santos Santiago Moradia 

ANO DE REFERÊNCIA 2019

Nº NOME MODALIDADE DE AUXÍLIO E BOLSA

01. Andressa Mota da  Silva Santos Transporte Municipal, Cópia e Impressão e 
Almoxarifado Social

02. Caio Luiz dos Santos Conceição Alimentação, Cópia e Impressão e 
Almoxarifado Social

03. Joyce Nascimento Azevedo Alimentação e Cópia e Impressão

04. Nei de Jesus Santos Silva Alimentação

05. Taíla Lourivane Santos Santiago Moradia e Cópia e Impressão

Jacobina, 13 de novembro de 2019.

Jociane Marta da Silva Correia

Assistente Social

IFBA/Campus Jacobina

SIAPE nº 1882705 

CRESS/BA 5713



 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
PROGRAMAS UNIVERSAIS E COMPLEMENTARES 

 
 

Segue informações dos estudantes da Licenciatura em Computação atendidos 

pelos Programas Universais e Complementares da Política de Assistência Estudantil, no 

período de 2017-2019. 

 

PROGRAMAS UNIVERSAIS (Auxílio Viagem) 

 

Nos anos de 2015 e 2016 não houve propostas de viagens que contemplassem os 

discentes da Licenciatura em Computação. 

 

Ano de referência: 2017 

Evento: FLICA – Festa Literária Internacional de Cachoeira/BA 

Processo SEI: 23745.001419/2017-27 

Discentes contemplados: 33 

1. Gabriela S. de Paulino 

2. Henrique A. dos S. Bispo 

3. Geovana M. Silva 

4. Eliene Silva Brito 

5. Maria Aurineide de Mendonça Rodrigues 

6. Nayara da Silva Alves 

7. Gleidisiane Deus de Jesus 

8. Emerson Gomes dos Santos 

9. Lincoln de Santana Lopes 

10. Cássio Maia Gadêlha 

11. Henrique Santos Silva 

12. Geise Quelle Oliveira Silva 



13. Gleiziane Lima Miranda 

14. Rodrigo Duarte Martins 

15. Mateus Silva de Jesus 

16. Gilberto Rosa das Neves 

17. Gabriel Mendes Oliveira 

18. George Luis P. Santos 

19. Anderson Silva de Oliveira 

20. Gustavo Lopes de Araújo 

21. Everton Dias de A. Silva 

22. Vanessa O. Santos de Jesus 

23. Everton Oliveira Santos 

24. Raíne Loíde Cardoso Santos 

25. Elzenir F. da S. Oliveira 

26. Mateus Alves dos S. Filho 

27. Jucimária Santos Farias 

28. Rafael Alves Vieira 

29. Laiane Silva Luma 

30. Rosana Donato da Silva 

31. Ivonice do Nascimento Santos 

32. Vanessa P. de Santos Teodoro 

33. Luan Hander Lima Santos 

Evento: Congresso Brasileiro de Informática na Educação 

Processo SEI: 23745.001591/2017-81 

Discentes contemplados: 24 

1. Anderson Silva 

2. Ed Carlos Sousa da Silva 

3. Eliene Silva de Brito 

4. Émerson Gomes dos Santos 

5. Everton Dias de Almeida Silva 

6. Everton Oliveira Santos 

7. Gabriel Mendes Oliveira 

8. George Luis Pereira Santos 

9. Geovanna Medrado Silva 



10. Gustavo Lopes de Araújo 

11. Henrique Alves de Souza 

12. João Afonso Santos Pereira 

13. Jucimaria Santos Farias 

14. Laiane Silva Lima 

15. Lucas Moreira de Queiroz 

16. Maria Aurineide Rodrigues 

17. Mateus Alves de Santana Filho 

18. Mateus Silva de Jesus 

19. Nei de Jesus Santos Silva 

20. Rafael Alves Vieira 

21. Vanessa Campos de Almeida 

22. Vanessa Oliveira Santos de Jesus 

23. Vanessa Pires de Santana Teodório 

24. Vinicius Alves Silva 

Evento: SEMAT – Semana de Matemática 

Processo SEI: 23745.001954/2017-88 

Discentes contemplados: 21 

1.  Anderson Silva de Oliveira  

2.  Eliene Silva de Brito  

3.  Elzenir Freire da Silva Oliveira  

4.  Erlan Jorge Pereira dos Santos  

5.  Everton Oliveira Santos  

6.  Everton Dias de Almeida Silva  

7.  Gabriela de Souza Paulino  

8.  Geise Quelle Oliveira Silva  

9.  Geovanna Medrado Silva  

10.  Gustavo de Lopes de Araujo  

11.  João Afonso Santos Pereira  

12.  Jorge de Souza Lima Junior  

13.  Jucimaria Santos Faria  

14.  Laiane Silva Lima  

15.  Luan Lander Lima Santos  



16.  Maria Aurineide de Mendonça Rodrigues  

17.  Mauricio da Silva Carneiro  

18.  Milena Araujo de Souza  

19.  Nei de Jesus Santos Silva  

20.  Raíne Lóide Cardoso Santos  

21.  Vanessa Oliveira Santos de Jesus  

 

Ano de referência: 2018 

Evento: Congresso da Sociedade Brasileira de Educação 

Processo SEI: 23745.001071/2018-59 

Discente contemplado: 01 

1. Anderson Silva de Oliveira 

 

Ano de referência: 2019 

Evento: Congresso Brasileiro de Informática na Educação 

Processo SEI: 23745.001770/2019-80 

Discente contemplada: 01 

1. Jucimaria Santos Farias 

 

PROGRAMAS COMPLEMENTARES (Monitoria) 

 

Nos anos de 2015-2018 não houve propostas de monitoria que contemplassem 

os discentes da Licenciatura em Computação. 

 

Ano de referência: 2019 

Disciplina: Lógica de Programação 

Discente contemplado: 01 

1. Jorge de Souza Lima Junior 

 



ANEXO 5:

 Relatório de discentes atendidos em Projetos de Pesquisa

Página do Grupo de Pesquisa no Diretório do CNPQs

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Campus Jacobina. 
Avenida Centenário, 500, Bairro Nazaré, Jacobina - BA | CEP: 44.700 - 000

Tel.: (74) 3621-8700



Situação do grupo:

Ano de formação:

Data da Situação:

Data do último envio:

Líder(es) do grupo:

Área predominante:

Instituição do grupo:

Unidade:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

UF:

Localidade:

CEP:

Grupo de pesquisa

Endereço para acessar este espelho: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4106092913964594

Identificação

Certificado

2019

07/05/2019 10:47

17/04/2019 17:28

Alberto Vianna Dias da Silva

Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação

Instituto Federal da Bahia  IFBA

Endereço / Contato

Endereço

Av. Centenário

500

Nazaré

BA

Jacobina

44700000

JaComp  Grupo de pesquisa em
computação de Jacobina



Caixa Postal:

Latitude:

Longitude:

Telefone:

Fax:

Contato do grupo:

Website:

Localização geográfica

0.0

0.0

Contato do grupo

(74) 36218700

()

jacompifba@gmail.com

Linhas de pesquisa

Nome da linha de pesquisa

Quantidade
de

Estudantes
Quantidade de
Pesquisadores

Banco de dados, metadados e recuperação da
informação;

0 1

Computação aplicada à educação, educação
na computação e jogos com fins educacionais

0 2

Computação ubíqua, móvel, vestível,
pervasiva, sensível ao contexto e Internet das
coisas

0 5

Otimização e algoritmos metaheurísticos; 0 1

Redes de computadores e sistemas
distribuídos

0 2

Recursos humanos

Pesquisadores Titulação máxima
Data

inclusão

Alberto Vianna Dias da Silva Mestrado 16/04/2019

Alexandre Akira Kida Mestrado 17/04/2019



Carina Machado de Farias Mestrado 17/04/2019

Ciro Esteves Lima Sobral Mestrado 17/04/2019

Rebeca da Silva Barros Mestrado 17/04/2019

Rodrigo Barros da Silva Mestrado 17/04/2019

Toni Alex Reis Borges Mestrado Profissional 17/04/2019

Yuri Bastos Wanderley Mestrado 17/04/2019

Estudantes Nível de Treinamento
Data

inclusão

Nenhum registro adicionado

Técnicos Formação acadêmica
Data

inclusão

Nenhum registro adicionado

Colaboradores estrangeiros País
Data

inclusão

Nenhum registro adicionado

Egressos

Pesquisadores
Período de participação no

grupo

Nenhum registro adicionado

Estudantes
Período de participação no

grupo

Nenhum registro adicionado

Indicadores de recursos humanos do grupo

Formação
acadêmica Pesquisadores Estudantes Técnicos

Colaboradores
estrangeiros Total

Mestrado 7 0 0 0 7

Mestrado
Profissional

1 0 0 0 1

 


