
TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR COORDENAÇÃO/
DEPARTAMENTO

NATUREZA DO 
PROJETO OBJETIVO PRINCIPAL

Basquetebol e Saúde Marcela Mota Freitas Educação Física Atividade interventiva 
(Aulas) 

Desenvolver aulas de 
basquetebol; debate sobre saúde 
e comportamento e a realização 

de um torneio.

Jornada das Relações Étnicas 
e Raciais IFBA 2015 Deise Viana Ferreira Línguas Estrangeiras 

(DALE) Evento

Promover ações para a 
realização da Jornada, 

aportunizando debates de 
diversas temáticas.

Promovendo a Inclusão: 
desenvolvimento de apoio para 

os estudantes com 
necessidades específicas

Nadija Gomes Brunelli DEPAE Ações de inclusão e 
pedagogia

Fornecer apoio acadêmico aos 
estudantes com deficiência do 

integrado.

Comunicação e Cultura em 
Movimento: Reativando a Rádio 

IFBA

Carlos Henrique Vieira 
Lopes Carvalho Eletrônica Ação de comunicação e 

cultura

Reativar as instalações da rádio 
IFBA/Salvador, contribuindo com 

a comunicação, promoção e 
difusão da cultura.

Reflexões sobre sexualidade e 
questões de gênero: enlaçando 

artes e vidas

Solange Santos 
Santana Línguas Vernáculas (DALV)

Atividade interventiva 
(Discussões e ações 

temáticas)

Promover discussões sobre 
equidade na instituição, 

garantindo espaço de discussão 
sobre diversidade de gênero e 

orientação sexual.

PROGRAMA UNIVERSAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2015
RESULTADOS DOS PROJETOS APROVADOS

Obs.:  os estudantes interessados em se candidatar as bolsas devem procurar imediatamente  os orientadores dos 
projetos, conforme a lista abaixo:



Feira da Matemática: Programa 
de formação interdisciplinar em 

Educação, Matemática e 
Ciências da Natureza

Anete Otília Cardoso 
de Santana Cruz Matemática Atividade interventiva 

(curso e feira temática)

Promover a 1ª feira de 
matemática do IFBA, realizando 

cursos de formação com o 
propósito de resgatar propostas 

interdisciplinares com a 
Matemática.

História das Matemáticas: 
Contribuições para as aulas dos 

professores que ensinam 
matemática

Anete Otília Cardoso 
de Santana Cruz Matemática

Pesquisa e Atividade 
interventiva (Discussões e 

ações temáticas)

Pesquisar e discutir a história da 
Matemática, contribuindo com os 
professores que estão em sala 

de aula.

Dançar é preciso: Educação, 
Diversidade e Cidadania por 

meio da dança em cadeira de 
rodas

Anete Otília Cardoso 
de Santana Cruz Matemática

Atividade interventiva 
(discussões e aulas de 

dança) 

Discutir questões que permeiam 
o universo da pessoa com 

deficiência, por meio da prática 
da dança.

"Aqui sambaram nossos 
ancestrais": o samba como 

elemento agregador da cultura 
africana

Celiana Maria dos 
Santos DEPAE

Pesquisa e Atividade 
interventiva (Discussões e 

ações temáticas)

Estabelecer relações com a 
herança cultural africana, com 

ênfase no samba.

Olimpíada de Matemática: 
histórico dos resultados do 

IFBA na OBMEP e uma 
proposta para treinamento dos 

alunos

Acelio Rodrigues 
Souza Matemática

Pesquisa e Atividade 
interventiva (práticas de 

Matemática)

Pesquisar os resultados do IFBA 
mas últimas olimpíadas de 

Matemática, trazendo questões e 
suas soluções para aprendizado 

da disciplina.

O encontro das artes: festival 
de talentos do IFBA

Luciana de Castro 
Oliveira Letras (DALV)

Atividade interventiva 
através de festival de 

talentos dos estudantes

Promover encontro de 
linguagens que integram teatro, 

música, literatura, fotografia, 
dança, artes.

Rabiscos IV: um encontro com 
a literatura

Luciana de Castro 
Oliveira Letras (DALV) Produção e intervenção 

literária

Incentivar a produção poética 
com a comunidade interna em 

geral.


	dados completos

