
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FUTURAS CIENTISTAS 2023 
PLANO DE TRABALHO 

 
Visualização de dados de energias renováveis  

de cidades brasileiras e baianas  

 

 

Período de atividades: 03/01/2023 a 31/01/2023 

 
Número máximo de participantes: 30 

 

Resumo 
 

Este projeto utilizará ferramentas de visualização de dados com base no dashboard a 

ser construído para avaliar os impactos ambientais das energias renováveis em 

cidades brasileiras e/ou baianas. Será utilizado o estudo de caso das cidades baianas 

para demonstração da eficácia e da utilidade do dashboard para relação entre dados 

de irradiação solar e velocidade do vento e o potencial de implementação de energias 

renováveis nestas cidades. As estudantes poderão desenvolver dashboards com 

outras temáticas do seu interesse, mas serão estimuladas a relacionarem os painéis 

à ação prioritária do Centro Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE) na 

busca de soluções para os desafios sociais, econômicos e ambientais, como base 

para o desenvolvimento sustentável do País. 

 

Palavras-chave: Energias Renováveis. Impactos Ambientais. Visualização de dados.  

 

Requisitos:  Possuir acesso a computador, internet e conta de e-mail (gmail) 

 



 

 

Equipe Executora 
 

Nome Completo e-mail Mini-bio e Instituição  de 
Vínculo 

Função e 
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Durval de Almeida 

Souza 
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Coordenador. Professor 
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de Freitas e líder do grupo 
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Supervisor 
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Santos 

adrianavieira@ifba.edu.br Pesquisadora e 
Coordenadora. 
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Freitas e membro do 
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Pesquisador- 
Tutora 
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Almir Vinicius de 

Souza Teixeira 

A.Vinicius.12@gmail.com  Estudante de Engenharia 
de Automação e Controle 

(UFBA) e membro do 
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Monitor 
40 h 

Amanda de Carvalho 
Santos Menezes 

amcarvalhosm@gmail.com  Estudante de Engenharia 
Sanitária e Ambiental 
(UFRB) e membro do 

grupo de pesquisa 
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Monitora 
40 h 

Elvis Castro Reis elvis.castroreis83@gmail.c
om  

Biólogo e Especialista em 
Ensino de Ciências. 

Professor no Colégio de 
Gestão Compartilhada 

Deputado Jayro Sento-Sé 

Monitor 
40 h 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Planejamento das Atividades 
 

Data Atividade 

Semana 1 

03/01/2023 Abertura geral com todas as participantes 

 
04/01/2023 

Apresentação da equipe. Introdução do projeto. Dinâmica sobre 
conhecimentos prévios sobre Dado, Informação, Conhecimento e 
Visualização/Difusão do Conhecimento. Instruções para elaboração de 
relatório. Apresentação do problema e do cenário de Energias 
Renováveis na Bahia e no Brasil. 

05/01/2023 Relação das Energias Renováveis com Impactos Ambientais 
(Apresentação de RIMAs de cidades baianas) - Entendendo o 
problema. Introdução às ferramentas para organização de dados 
(Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc).  

06/01/2023 Palestras 

Semana 2 

09/01/2023 Exposição das principais ferramentas de visualização de dados (Power 
BI, Koolreport, Google Data Studio etc.) - (exibição do vídeo Almir) 

10/01/2023 Experimentando ferramentas de design para customizar o seu 
dashboard 

11/01/2023 Primeiros passos para organização de base de dados.  

12/01/2013 Organização de painel no Google Sheets 

13/01/2023 Palestras 

Semana 3 

16/01/2023 Construindo dashboard com Genially 

17/01/2023 Apresentação das bases de dados organizadas. Como você escolheu 
resolver/visualizar o problema? 

18/01/2023 Faça você mesmo! - Escolha e configure a sua base de dados 

19/01/2023 Faça você mesmo! - Carregue a sua base de dados na ferramenta de 
visualização de dados escolhida. 

20/01/2023 Palestras 



 

 

Semana 4 

23/01/2023 Faça você mesmo! Personalize seu dashboard, arrumando gráficos, 
ícones e cores. 

24/01/2023 Faça você mesmo! Finalize o seu dashboard! 

25/01/2023 Faça você mesmo! Finalize o seu dashboard! 

26/01/2023 Elaboração do relatório (overleaf) e Montagem da apresentação/ 
Avaliação da imersão científica 

27/01/2023 Palestras 

Semana 5  

30/01/2023 Apresentação de resultados em formato de congresso (dia inteiro) 

31/01/2023 Encerramento 
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Materiais para aquisição (com base nas atividades elencadas 
acima) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hospedagem VPS para exibição  

 

vCPU: 2 núcleos 

2GB de memória RAM 

Mínimo de 2Tb de largura de banda 

IP Dedicado 

100% Acesso Root 

Armazenamento em SSD: 40Gb 

Suporte IPV4 & IPV6 

Suporte para NFS 

Sistema operacional CentOs 7 ou 

superior 

 

 

Preço estimado: R$ 359,88 

 

 

 

Fig. 1 - Levantamento de empresas que emitem nota fiscal 

 

 
Observação: A aquisição será realizada entre as empresas acima e aquela que 

apresentar menor valor dentre os requisitos exigidos para a hospedagem será a 

selecionada. 

 

 

Justificativa: Exposição dos dashboards produzidos; criação, colaboração e edição 

dos relatórios; hospedagem de ferramentas como: overleaf1, koolreport2 (criação, 

edição e colaboração de relatórios) 

 
1 Editor LaTeX colaborativo baseado em nuvem usado para escrever, editar e publicar 
documentos científicos. 
2 Estrutura de relatórios PHP de código aberto intuitiva e flexível para entrega de relatórios 
de dados mais rápida e fácil.  
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