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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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COMUNICADO - REI/PRPGI.REI

HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES DO
EDITAL N°11/2020 PRPGI/PROEX
(RETIFICADO)

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação (PRPGI) e a Pró Reitoria de Extensão (PROEX) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) tornam público o resultado final da homologação das
inscrições do edital para seleção de projetos que de enfrentamento da crise pandêmica causada pelo Coronavírus – COVID-19.

LINHA 1
CAMPUS
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Projeto

Situação

Barreiras

Fabricação de equipamentos de proteção individual e conforto para os profissionais de saúde e
população geral com utilização de impressão 3D para enfrentamento da pandemia de
Homologado
COVID-19

Barreiras

Produção de máscaras de proteção respiratória de uso não profissional

Homologado

Barreiras

Produção de Álcool em Gel para distribuição para População Vulnerável da Região Oeste do
Estado da Bahia

Homologado

Eunápolis

Prototipação de câmera térmica com alarme e armazenamento em nuvem para prevenção ao
COVID-19 em ambientes com grande circulação de pessoas.

Homologado

Eunápolis

Eu na Robótica: produção e doação de protetores faciais para centros de saúde do Extremo Sul
Homologado
baiano

Eunápolis

Produção de sabão em barra para distribuição à população carente do município de eunápolis
contribuindo para prevenção e combate a COVID-19

Eunápolis

Produção de hipoclorito de sódio como desinfetante de superfícies destinado ao enfrentamento
Homologado
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) nas comunidades carentes

Feira de Santana

Projeto Quilombos: soberania alimentar, formação continuada e tecnologias digitais

Homologado

Ilhéus

Estudos sobre estratégias de boa comunicação e prevenção de notícias falsas (fake news) da
COVID-19

Homologado

Homologado
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Irecê

Monitoramento e orientação dos estudantes do IFBA-Campus Irecê: uma proposta de bem
estar e qualidade de vida em tempos de isolamento social.

Homologado

Jacobina

Desenvolvimento de máscara do tipo “face shields” para auxílio na proteção contra o corona
vírus

Homologado

Jequié

Produção de máscaras: estratégia de combate à pandemia do novo coronavírus

Homologado

Jequié

S-MARKET: aplicativo de gerenciamento de redes de supermercados

Homologado

Juazeiro

Auxílio emergencial para gestão das mpes: socorrendo micro e pequenas empresas em tempo
de pandemia.

Homologado

Juazeiro

TECENDO MÁSCARAS, DOANDO PROTEÇÃO

Homologado

Lauro de Freitas

Produção (virtual) de antisséptico para prevenção do coronavírus (sars-cov-2)

Homologado

Lauro de Freitas

Produção de máscaras de proteção facial (face shield) de alto desempenho com prototipagem
3d para uso de profissionais de saúde no enfrentamento da COVID-19

Homologado

Lauro de Freitas

Produção de vídeos infográficos para sensibilização sobre a COVID-19

Homologado

Polo de Inovação
Campus Salvador

Medição Portátil de Baixo Custo de Indicadores de Saúde associados ao COVID-19

Homologado

Pólo de Inovação
Campus Salvador

Fabricação de protetores faciais para profissionais de saúde envolvidos no atendimento a
pacientes acometidos pelo COVID-19 em comunidades carentes

Homologado

Polo e Inovação e
Campus Salvador

Dendicasa – Aplicativo dedicado ao trabalhador informal domiciliar para auxiliar na atividade
Homologado
econômica diante do COVID-19

Porto Seguro

Desenvolvimento de um protótipo de baixo custo com radiação uv para desinfecção do
coronavírus em ambientes climatizados

Homologado

Salvador

Mal-estar docente e possibilidades de significação no contexto da pandemia do COVID-19, a
partir da escuta profana

Homologado

Salvador

acessibilidade, competências e fluências digitais como recurso para desenvolvimento de um
projeto de capacitação dos servidores do campus salvador/ifba: proposta de melhoria no uso da Homologado
educação on line no contexto da COVID-19

Salvador

Educação Intercultural e Sociedades Indígenas no Contexto da Pandemia do COVID-19 em
EaD: construção de materiais didáticos digitais

Homologado

Salvador

Divulgação científica na democratização do acesso ao conhecimento: conhecendo a
COVID-19

Homologado
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Salvador

TELLME! - Sistema de Assessoramento e Apresentação de Informação de Ambientes Internos Homologado

Salvador

Dispenser multiuso para higienização das mãos

Santo Antônio de
Jesus

Desenvolvimento de um sistema microcontrolado para auxiliar na triagem dos casos suspeitos
Homologado
de COVID-19

Seabra

“Kit-enfrentamento” pandemia: trazendo alento, informação e incentivo à agricultura familiar
Homologado
na Chapada Diamantina

Seabra

Avaliação da Biossegurança em Unidades de Saúde do Município de Seabra

Homologado

Simões Filho

Produção de Face Shields para Unidades de Saúde

Homologado

Simões Filho

Dispositivo de desinfecção/limpeza de roupas hospitalares especiais (macacões PVC ou
similar)

Homologado

Vitória da
Conquista

Desenvolvimento de uma Máquina de prototipagem rápida para produção de Máscaras
Protetoras tipo Face Shield

Homologado

Vitória da
Conquista

Produção de álcool antisséptico para a prevenção da COVID-19

Homologado

Vitória da
Conquista

Aquecedor Solar de baixo custo

Homologado

Vitória da
Conquista

IFBA em casa

Homologado

Vitória da
Conquista

Manual didático para observação do analema

Homologado

Vitória da
Conquista

Produção de Máscaras Protetoras tipo Face Shield e o Desenvolvimento de um Respirador
Mecânico de Baixo Custo para Auxiliar no Tratamento de Pacientes Acometidos pela
COVID-19 Utilizando Tecnologia de Impressão 3D

Homologado

Seabra

"Os impactos da pandemia do coronavírus no meio ambiente: compreender para enfrentar"

Não Homologado
Item 4.3.2

Homologado

Não homologado
Eunápolis

Impactos da COVID-19 em grupos populacionais vulneráveis nos municípios da microrregião Item 4.1 e
de saúde de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, em 2020 e, desenvolvimento de
6.3.2
aplicativo móvel sentinela para monitoramento dos grupos de maior vulnerabilidade
Letra H)

Jequié

Conjunto portátil de esterilização de superfícies, equipamentos de proteção e leitos

Não homologado
Item 4.3.3
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Novo saneante à base de òxido de grafeno e carbono amorfo para controle ambiental no
combate à contaminaçâo pelo novo coronavìrus

Não Homologado

Apoio à Associação de Mulheres do Engenho Velho da Federação (AMEVF) como forma de
enfrentamento à pandemia do Covid-19 em Salvador: prevenção, acolhimento e geração de
renda

Não Homologado

Item 4.3.3

Item 4.4.2

Não homologado
Santo Amaro

Fabricação de protetores faciais e clips para máscaras cirúrgicas através de impressão 3D

Itens 4.3.2 e
4.3.3

Não Homologado
Santo Amaro

Aplicativos de treinamento para Oxigenoterapia para profissionais de Saúde no combate ao
COVID-19

Itens 4.3.2 e
4.3.3

Seabra

A pesquisa científica brasileira tecendo a esperança em tempos sombrios: corrida contra o
COVID-19

Não Homologado
Item 4.3.2

Não Homologado
Vitória da
Conquista

Produção e distribuição de máscaras caseiras: entrelaçando práticas e saberes da economia
solidária

Item 6.3.2 letra
H)

LINHA 2
CAMPUS

Projeto

Situação

Barreiras

Atendimento psicológico online para estudantes da cidade de Barreiras como estratégia de redução
dos impactos subjetivos da COVID-19

Homologado

Brumado

#IFBA Informação Solidária

Homologado

IFMIX, a rádio em rede em tempo de Pandemia.
Eunápolis

Homologado
A utilização do Podcast como meio para combater a desinformação e produzir conteúdo a respeito
da Pandemia da Covid-19

4 of 6

Homologado

Lauro de
Freitas

Al kohl: Solução para ter produtos de proteção e higiene bem perto!

Ilhéus

Avaliação do uso de EPI caseiros e insumos químicos e artesanais na prevenção e controle da
COVID-19.

Homologado
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Irecê

Produção de Máscaras Protetoras Faciais - Face Shield para doação às unidades de saúde da região
de Irecê –Bahia

Homologado

Jacobina

Na frequência da vida: radiodifusão e ciência no enfrentamento à Covid-19

Homologado

Juazeiro

Contribuição do IFBA na produção desanitizantes para atuação nocombate à COVID-19 na região
do Vale do São Francisco

Homologado

Salvador

Túnel de descontaminação

Homologado

Simões Filho

Totem de Triagem para Unidades de Saúde

Homologado

Jogo Didático como Estratégia no Enfrentamento ao Novo Coronavírus –“Batalha contra o
COVID-19"

Homologado

Pop serviços: uma plataforma para incentivar a economia social e facilitar o isolamento social

Homologado

Desenvolvimento de um protótipo de ventilador pulmonar artificial de caráter emergencial.

Homologado

Produção e controle de qualidade de álcool nas formas de gel e líquido glicerinado.

Homologado

Reduzindo impactos e sensibilizando a comunidade de Seabra–Ba e região ao enfrentamento da
COVID-19

Homologado

Santo Amaro

Valença

Seabra

Impressão de Máscaras de proteção individual FACE SHIELD utilizando Impressoras 3D para
combate ao COVID-19
Jequié
APPVID-19 -Aplicativo colaborativo para auxílio no combate ao COVID-19

Não
Homologado
Itens 4.3.3 e 3b)

Atenciosamente,

Jancarlos Menezes Lapa
Pró-Reitoria de Pesquisa Pós Graduação e Inovação
Nívea
Pró-Reitoria de Extensão

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, em 13/05/2020, às 10:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVEA DE SANTANA CERQUEIRA, Pró-reitora de Extensão, em 13/05/2020, às
11:26, conforme decreto nº 8.539/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1478401 e o código CRC 26E32747.
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