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1. INTRODUÇÃO 
 

Este memorial foi originalmente escrito como requisito para a progressão à classe de Professor 

Titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Escrevê-lo na condição 

de professor e pesquisador possibilita revisitar os caminhos percorridos, analisar criticamente o 

rumo tomado e vislumbrar ações futuras no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Embora o foco do memorial seja a descrição e análise da atividade acadêmica não se pode 

dispensar as referências às origens do acadêmico posto que estas circunstâncias certamente terão 

impacto sobre o perfil e as escolhas do futuro profissional. Tais referências podem revelar, ao 

mesmo tempo, limitações e virtudes que ajudam a explicar trajetórias e posições adotadas ao longo 

da carreira.  

Nasci em Feira de Santana, Bahia, em 1958. Meus pais vieram de Santanópolis, então distrito de 

Irará, para Feira de Santana no início da década de 1950. Eram originários da atividade agrícola 

familiar. Plantavam fumo, feijão, milho e mandioca. Os seus três primeiros filhos nasceram em 

Santanópolis. Ao final, constituíram família de oito filhos: quatro homens e quatro mulheres, dos 

quais sou o antepenúltimo. 

Ao meu conhecimento, meu pai frequentou a escola por um ou dois anos e a minha mãe 

concluiu o primário. Em Feira de Santana, meu pai passou a trabalhar como operário da construção 

civil – de ajudante de pedreiro, a pedreiro e depois a mestre de obras. Na década de 1960, abriu a 

Fábrica de Ladrilhos Santana, que tinha dois ou três funcionários, na qual fabricava e 

comercializava ladrilhos hidráulicos. Autodidata, aprendeu a ler, escrever e fazer contas muito 

bem. Minha mãe cuidava da casa e dos filhos e filhas. Além disso, costurava para vestir a família e 

ajudar no orçamento. Os dois valorizavam muito a educação dos filhos e filhas. Os três mais velhos 

se formaram em nível médio – duas professoras primárias e um contador. Os demais tiveram a 

oportunidade de fazer curso superior. Quatro se formaram na UFBA e um preferiu seguir carreira 

de bancário. Além de estudar, a maioria teve que começar a trabalhar cedo. 

Comecei a trabalhar aos 14 anos, em 1973, no Cartório de Notas e Protesto de Títulos do 2º. 

Ofício de Feira de Santana. Ia para a escola pela manhã e trabalhava à tarde. No trabalho, o meu 

ofício era fazer a entrega dos avisos de protesto de títulos. Protocolava os avisos e fazia um roteiro 

de entrega pelas ruas do centro da cidade. Quando a empresa era afastada do centro ou mesmo em 

outra cidade eu encaminhava os avisos pelos correios. No ano seguinte, eu passei a estudar à noite, 
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na primeira série do 2º. Grau – o básico – a fim de trabalhar o dia todo. Ao completar 16 anos tirei 

a carteira profissional que foi assinada um ou dois meses depois.  

A minha formação se deu no ensino público, da alfabetização ao doutorado. Fui alfabetizado na 

Escola Ruy Barbosa, cursei o primário na Escola Municipal João Florêncio e no Colégio Estadual 

General Osório; o ginásio e o básico, no Colégio Estadual de Feira de Santana. Ao final do básico, 

fiz exame de seleção para a Escola Técnica Federal de Bahia – ETFB e passei a estudar em 

Salvador. Em seguida, fiz o curso de bacharelado em física, na Universidade Federal da Bahia. Em 

Salvador, constitui família e fixei residência. Já trabalhando como professor na ETFB, fiz mestrado 

em física na UFBA e doutorado em biofísica na UFRJ. 

 

 

 

1.1 O ingresso na Escola Técnica Federal da Bahia 

 

Eu fiz o exame de seleção para a Escola Técnica Federal da Bahia – ETFB no final de 

1974. Fui aprovado e saí do emprego, em janeiro de 1975, para cursar a segunda série 

em Salvador. Além de ser uma oportunidade de concluir o 2º. grau com uma formação 

técnica, a ETFB já era também muito procurada por estratos médios da sociedade que 

pretendiam seguir estudando na universidade. O nível de ensino nas escolas públicas 

estaduais e municipais já se encontrava em franca decadência refletindo as reformas que 

se seguiram à Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971.  

O curso técnico na ETFB era integralizado em sete semestres, incluindo o estágio. No 

7º. semestre se combinava o estágio durante o dia com aulas à noite. Por já ter concluído 

a 1ª. série do 2º. grau, eu ingressei na ETFB, em 1975, no 3º. semestre, na área de 

Eletromecânica. No 5º. semestre, fiz a opção pelo curso de Instrumentação Industrial 

considerando as opções que, além de Instrumentação Industrial, incluíam Mecânica, 

Eletrotécnica e Eletrônica. A formação em instrumentação – ou automação industrial – 

lidava com o controle de variáveis como pressão, volume e temperatura em processos 

industriais, em plantas industriais. O estudo dos princípios físicos presentes na medição e 

controle destas variáveis reforçaram o meu interesse pela física.  

Quando conclui o 2º. grau, em 1976, eu estava diante de um dilema que em geral se 

colocava para os concluintes da ETFB naquele período: continuar os estudos, em nível 
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universitário, ou seguir uma “promissora” carreira profissional na indústria como técnico 

de nível médio. A segunda opção parecia tentadora, uma vez que grandes empresas 

multinacionais, instaladas no recém-criado Polo Petroquímico, contratavam técnicos de 

nível médio, davam treinamento no exterior e pagavam bons salários.  

O ensino ministrado nas escolas técnicas encerrava fortes contradições. Era de bom 

nível, se comparado com o ensino ministrado nas escolas públicas estaduais. Aliava 

formação teórica e prática. Mas vinha de uma tradição fortemente tecnicista e não 

contemplava formação em disciplinas nas áreas das ciências humanas e sociais. Tinha 

limitações também nas áreas científicas: quem optava por uma área como 

eletromecânica, por exemplo, tinha formação precária em disciplinas como química e 

biologia.  

As escolas técnicas eram oriundas das escolas de aprendizes artífices, criadas em 

1909, através do Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, o qual expressava 

claramente o papel daquela escola na reprodução das desigualdades sociais: 

 
“Considerando: que o augmento constante da população das cidades exige que se 

facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da 

luta pela existência; que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo technico e intelectual, como faze-

los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola 

do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar 

cidadãos úteis à Nação.” (BRASIL, 1909). 

 

 Através do referido Decreto foi criada uma escola de aprendizes artífices em cada 

uma das capitais do país nas quais poderiam ingressar crianças entre 10 e 13 anos de 

idade para serem formadas como operários e contramestres, através do ensino prático 

em oficinas e dos “conhecimentos técnicos necessários para aprender um ofício”. 

Algumas décadas mais tarde evoluíram para as escolas técnicas federais, acompanhando 

a industrialização do país, e passaram a formar técnicos de nível médio. Mas as 

contradições levaram a que estas escolas técnicas viessem a ser também um espaço 

privilegiado de preparação para os exames vestibulares das universidades.  

Ao terminar o terceiro ano fiz o teste de admissão para estágio na Dow Química, mas 

não fui classificado. Depois tentei a Pirelli, em Feira de Santana, e fui selecionado. Ali 
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estagiei entre o final de 1976 e o início de 1977. Entretanto, antes mesmo de concluir o 

estágio, fui aprovado no vestibular da UFBA, para o curso de bacharelado em física. Saí 

do estágio e fui cursar a Universidade. Neste período fui também selecionado para servir 

o Exército, mas o ingresso na Universidade possibilitou o meu enquadramento no 

excesso de contingente. 

Inicialmente, pensava em cursar engenharia civil, talvez por ser filho de mestre de 

obras ou pelo status da profissão de engenheiro. Mas acabei optando por ingressar no 

curso de bacharelado em física. Esta escolha guarda relação, por um lado, com o gosto 

que desenvolvi pela física na Escola Técnica e, por outro lado, com a frustração em 

relação ao exercício da atividade como técnico no curto período de estágio. De certa 

forma eu decidia naquele momento que seguiria uma carreira acadêmica. 

 

 

1.2 A mudança para Salvador 

 

Antes de abordar a graduação em física, farei referência às condições nas quais ocorreu a minha 

mudança de Feira de Santana para Salvador, a qual viria a ter consequências materiais muito claras 

já que a minha família não gozava de condições para me sustentar em Salvador. Em 1975, quando 

ingressei na ETFB, a família passava por dificuldades financeiras. Meu pai estava desempregado e 

vivia de biscates: Tinha fechado a fábrica de ladrilhos – os ladrilhos hidráulicos artesanais foram 

substituídos pela cerâmica industrializada – e o mercado de trabalho na construção civil estava 

muito escasso. A crise do petróleo e a recessão econômica de 74/75 eram os ingredientes daquele 

momento que resultariam no fim do “milagre econômico” e na “década perdida”.  

Apesar das dificuldades recebi apoio integral da família. Na mudança para Salvador, o meu pai 

me trouxe de ônibus. Na Estação Rodoviária de Salvador pegamos um ônibus para a Barroquinha. 

Dali caminhamos até a RUF, Residência do Universitário Feirense, nos Barris, que viria a ser a 

minha moradia nos anos seguintes.  

A RUF foi a primeira de várias residências estudantis que foram abertas em Salvador, mantidas 

por prefeituras de cidades do interior, para abrigar estudantes carentes da cidade que viessem 

estudar em Salvador. Inaugurada em 1967, era a única restrita a estudantes universitários do sexo 

masculino. Em geral as outras residências admitiam estudantes secundaristas e eram mistas – 

abertas a estudantes tanto do sexo masculino quanto feminino. 
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Morei na RUF inicialmente como “penetra” – a Residência tinha 52 duas vagas, que poderiam 

ser ocupadas apenas por estudantes universitários. Meu irmão, Jaques, que já estudava Química na 

UFBA e morava na RUF desde 1973, conseguiu com o apoio de amigos, que eu ficasse na 

Residência.  

Mas ainda que morando na RUF, eu deveria resolver a minha vida financeira. Na RUF eu 

pagava uma taxa de comensal, que me permitia fazer as três refeições diárias. Inicialmente consegui 

uma bolsa de estudos – do tipo “crédito educativo”, que reembolsei depois de formado pela ETFB. 

Complementava a renda dando aulas particulares (banca) a alunos de escolas particulares. Dei aulas 

de matemática também no ensino fundamental do Colégio São Salvador, na Barroquinha. Depois 

que entrei para a Universidade – já com 18 anos –, mantive as atividades de banca - agora, 

inclusive, para estudantes universitários – e ministrei aulas na própria Escola Técnica, como 

professor temporário, e no Colégio Anísio Teixeira, em Feira de Santana, além de trabalhar como 

monitor ou professor em cursinhos pré-vestibular. Uma vez na Universidade, permaneci na RUF – 

agora, não mais como “penetra” – e passei a fazer as refeições no Restaurante Universitário, no 

Corredor da Vitória.  

Conclui a graduação em 1982 e atuei por quatro anos, a partir do início de 1983, como assessor 

parlamentar na Câmara Municipal de Salvador. Esta opção decorreu do meu engajamento no 

movimento estudantil na luta política a partir do ingresso na universidade.  

Ainda durante o curso técnico me interessava pelas discussões sobre a situação política do país 

que vivia sob o regime militar. Os ambientes da RUF e da ETFB propiciavam este debate. 

Entretanto, foi a partir do início da graduação, em 1977, que eu me engajei no movimento estudantil 

e na luta contra a ditadura. Líder estudantil, fui secretário geral (1977 – 1978) e depois presidente 

(1978 – 1979) do Centro dos Estudantes Universitários de Feira de Santana – CEUFS, presidente da 

Confederação Interiorana de Vestibulandos e Universitários da Bahia – CIVUB (1979 – 1980) e 

secretário geral do Diretório Central dos Estudantes – DCE da UFBA (1980 – 1982). 

Ainda no início da graduação ingressei no Partido Comunista do Brasil – PCdoB, que se 

encontrava na clandestinidade e, na campanha eleitoral de 1982, elegeu, pela legenda do PMDB, 

duas vereadoras e um vereador em Salvador. Assim, logo após a graduação passei a trabalhar como 

assessor parlamentar da bancada de vereadores comunistas.  

Vivíamos tempos de perseguição política. No Relatório da Comissão Milton Santos de Memória 

e Verdade (UFBA, 2014), consta que o meu nome foi encontrado nos arquivos do Serviço Nacional 

de Informação – SNI. Traz o Relatório que: 
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“Em nove de setembro de 1982, a Agência Salvador do SNI incluiu seu nome na relação de 

esquerdistas infiltrados na UFBA. A relação foi anexada ao Informe n. 0173/16/ASV/82, com o 

título ‘Infiltração Comunista nos Diversos Setores de Atividades’, e enviado para a Agência 

Central, em Brasília. Afirmava que ‘as organizações subversivas atuantes na área de jurisdição 

desta Agência têm desenvolvido um intenso trabalho de infiltração esquerdista nos principais 

sindicatos, associações, clubes, estabelecimentos de ensino, federações, empresas dos Governos 

Federal, Estadual e Municipal, meios de comunicação social, como também nos Poderes 

Legislativo e Judiciário’. (BR-BA-CAD-UFBA-S001-0518). 

 

Era um período de intensa luta política. A partir do início dos anos 1980 crescia a esperança de 

que os movimentos sociais poriam fim a quase duas décadas de ditadura militar. Alguns segmentos 

chegaram a avaliar que estávamos nos aproximando de uma situação revolucionária e as 

expectativas em torno das transformações sociais influenciavam fortemente as escolhas realizadas 

pelas pessoas. Mas a unificação dos setores democráticos e populares se deu em torno da campanha 

nacional pelas eleições diretas para presidente, através da memorável campanha pelas Diretas Já. As 

eleições diretas não vingaram naquele momento e o fim da ditadura ocorreu por eleições indiretas, 

em 1985, no Colégio Eleitoral que vinha elegendo os presidentes militares. O país foi 

redemocratizado e a luta política seguiu pelas vias institucionais. 

No ano seguinte, 1986, voltei a atuar na minha profissão, como professor de física na Escola 

Técnica Federal da Bahia – ETFB, que, em 1993, viria a ser transformada em Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA. Este, por sua vez, em 2008, foi transformado no 

atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA. Como professor, fiz 

mestrado em física na UFBA (1990 – 1992), e doutorado em Biofísica, na UFRJ (1995 – 1998), 

incluindo um doutorado sanduíche na Universidade Livre de Bruxelas – ULB, Bélgica (1996 – 

1997).  

Com a transformação da ETFB no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, a 

instituição, que tinha atribuições específicas de ensino, passaria a desenvolver também atividades 

pesquisa e extensão. Assim, o retorno às atividades de ensino após o doutorado, em 1999, ocorreu 

em um novo quadro institucional. Neste contexto, além de organizar minhas atividades de P&D e 

estruturar um grupo de pesquisa, ajudei na estruturação e planejamento das atividades de pesquisa 

do CEFET-BA.  

Em 2007, inicia-se um novo capítulo na minha carreira, com a atuação em gestão da ciência, 

tecnologia e inovação, inicialmente como Diretor de Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa 
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do Estado da Bahia – FAPESB (2007 – 2011). Em seguida, atuei como Superintendente de Pesquisa 

e Desenvolvimento Tecnológico da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP (2011 – 2015). Finalmente, atuei como Diretor de Inovação da Financiadora de Estudos e 

Projetos – FINEP, entre junho e dezembro de 2015. No período em estive na ANP e na FINEP eu 

trabalhava no Rio de Janeiro. De volta ao IFBA, retomei, a partir de fevereiro de 2016, as atividades 

de ensino e pesquisa em tempo integral.  

Este memorial tem mais seis seções, além desta. Na seção 2 é abordada a minha formação, 

desde o curso de instrumentação na ETFB até o doutorado em biofísica na UFRJ. A seção 3 é 

dedicada à experiência de ensino no IFBA e em programas de pós-graduação em colaboração com 

outras instituições de ensino e pesquisa. Na seção 4 será descrita mais especificamente a minha 

atividade administrativa no IFBA e na seção 5 a minha experiência em gestão de ciência, 

tecnologia e inovação, na FAPESB, ANP e FINEP. A seção 6 aborda das atividades de pesquisa 

científica e tecnológica e na seção 7 serão apresentas conclusões e perspectivas da minha atuação 

como docente e pesquisador. Finalmente, estão indicadas as referências citadas neste memorial. 

 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Antes de entrar propriamente na formação em nível superior, abordarei a minha formação no 

curso técnico de nível médio, dentre outros motivos, porque a passagem pela ETFB como aluno vai 

influenciar diretamente na minha atividade como professor da instituição. Além disso, é muito raro 

alguém que tenha estudado na ETFB naqueles idos não ressaltar a importância desta experiência na 

sua vida pessoal e profissional.  

Ingressei na ETFB em 1975 e optei por cursar instrumentação industrial. A matriz curricular do 

curso era organizada de forma que o estudante tinha uma formação geral no Básico (1ª. série) e 

formação técnica a partir da 2ª. série. Fiz o Básico no Colégio no Colégio Estadual de Feira de 

Santana. Apesar da escola pública já se encontrar em fase de decadência, tive bons professores, 

especialmente em física, química e biologia. Estudei física no primeiro volume do livro de Beatriz 

Alvarenga e Antônio Máximo, química no livro de Ricardo Feltre e biologia no Biological Science 

Curriculum Study – BSCS, que foi desenvolvido pela agência norte-americana National Science 

Foundation – NSF, a qual foi incumbida pelo governo dos EUA de estabelecer uma política 

nacional de pesquisa e ensino de ciências.  
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Na Escola Técnica, as disciplinas eram profissionalizantes ou aplicadas. A formação era 

tecnicista e a partir da 2ª. série não teria mais disciplinas nas áreas de ciências humanas, sociais e da 

natureza, a não ser em disciplinas com orientação técnica, a exemplo de organização e normas, 

estudos regionais, programa de saúde e, a depender do curso, física e química. Os cursos de redação 

e expressão e matemática eram muito bons. Em matemática chegávamos a ver limites e derivadas, o 

que não era usual no ensino de 2º. grau. O ensino de física era restrito à 2ª. série (3º. e 4º. períodos), 

mas de muito bom nível e com carga horária elevada. Tinha também o diferencial de contar com 

boas aulas de laboratório de física. Além disso, conteúdos da física e da química eram também 

abordados em disciplinas técnicas de eletricidade, metrologia, resistência dos materiais, 

eletroquímica, eletrônica, elementos de máquinas, instrumentação, dentre outras. A matriz 

curricular contemplava ainda quatro semestres de inglês instrumental de excelente nível. A 

instituição contava com professores muito bons e o curso tinha uma carga horária considerável de 

aulas práticas, o que repercutia positivamente na formação. Eu fui um bom aluno, tinha boas notas e 

não fiz nenhuma recuperação durante todo o curso.  

Entretanto, como já abordado, o curso não estava voltado para uma formação crítica e uma 

visão mais ampla do mundo do trabalho. Mas a Escola Técnica já começava a se constituir, naquele 

período, em um espaço de debates sobre questões políticas, econômicas e sociais, o que propiciava 

um ambiente de reflexão com impactos positivos na formação dos estudantes. Vivíamos a escola 

praticamente em tempo integral, tínhamos aulas nos dois turnos – manhã e tarde – e uma forte 

convivência social. 

A Escola Técnica foi muito importante na minha formação. Posso dizer, sem dúvida, que 

mudou o rumo da minha vida ao propiciar um ensino de 2º. grau de qualidade e permitir seguir em 

frente alçando novos voos. Vivi intensamente aquele período como estudante e tirei o devido 

proveito. 

Ao concluir a Escola Técnica, escolhi fazer vestibular para bacharelado em física na UFBA e fui 

aprovado. Não lembro exatamente a minha pontuação, mas recordo que com os pontos que fiz eu 

teria sido aprovado em engenharia, a outra opção que tinha cogitado. Não fiz cursinho pré-

vestibular, o que era muito comum na época, mas estudei bastante, inclusive para compensar os 

conteúdos que eu não tinha visto em sala de aula por conta do direcionamento do curso para a 

formação técnica. A pontuação que fiz também me liberou das disciplinas de revisão de matemática 

e física – apelidadas de “reco-reco” –, que tinham como objetivo nivelar os estudantes com baixo 

desempenho no vestibular aos estudantes com melhor desempenho. 
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No início da graduação eu era um estudante de notas muito boas. Entretanto, nos anos seguintes, 

devido à prioridade que dei à militância política, abandonei algumas disciplinas. Como presidente 

da CIVUB, viajava constantemente para o interior do estado e, em seguida, como secretário geral 

do DCE, a intensa participação nas atividades do movimento estudantil me tirava da sala de aula. 

Mas a minha orientação pessoal era de cursar as disciplinas com seriedade, no sentido de que 

era preferível abandonar uma disciplina a fazer um curso mal feito. Neste sentido, a conclusão do 

curso foi adiada em dois anos, de forma que ingressei em 1977 e conclui em 1982. 

O curso de bacharelado foi fortemente concentrado em disciplinas da física e matemática, com 

algumas disciplinas em geociências, química, educação e letras. Na graduação, o único contato com 

as ciências sociais se dava na disciplina n a disciplina Estudo dos Problemas Brasileiros, apelidada 

de “Pra Frente Brasil”, que era obrigatória para todos os cursos por imposição do Regime Militar.  

Mas eu viria a me (re)encontrar, não só com as ciências sociais, mas também com as ciências da 

vida por caminhos diferentes. O reencontro com as ciências químicas e biológicas se deu no 

doutorado, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ. Já o encontro com as ciências 

humanas e sociais ocorreu inicialmente na Faculdade de Educação da UFBA, mas se deu 

principalmente por via não acadêmica, na militância política, quando me interessei por estudar 

temas como economia política e filosofia. Mais recentemente voltei a estes temas em estudos na 

área de economia da inovação, fruto das atividades que passei a desenvolver em gestão de ciência, 

tecnologia e inovação. 

Foi muito relevante para a minha formação na graduação a atuação como monitor das 

disciplinas física geral e experimental II, III e IV. Ajudei a montar laboratórios, acompanhava 

estudantes de cursos da área I nas aulas práticas e ajudava os professores das disciplinas a corrigir 

relatórios. Fiz ainda Iniciação Científica, como bolsista da UFBA, no Laboratório de Cristalografia, 

onde realizei estudos sobre a estrutura de cristais de quartzo através da difração de raios X.  

Já como professor da ETFB, em 1990, ingressei no curso de mestrado em física da UFBA. Fui 

orientado pela professora Nice Maria Americano da Costa e defendi dissertação sobre a dinâmica e 

ruptura de filmes de lipídeos. Além de possibilitar uma iniciação de forma mais sistemática na 

atividade de pesquisa, o mestrado foi também importante para corrigir deficiências da formação em 

nível de graduação. A minha dissertação de mestrado (RAMOS DE SOUZA, 1994) foi aprovada 

com distinção pela banca que, além da orientadora, contou com a participaram dos professores 

Paulo Bisch (UFRJ) e Aurino Ribeiro Filho (UFBA).  



 

13 
 

13 

O professor Paulo Bisch tinha orientado a tese de doutorado da professora Nice Maria 

Americano da Costa, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF. Quando veio para a minha 

banca de mestrado, ele tinha saído há pouco tempo do CBPF para ingressar, como professor titular, 

no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho – IBCCF da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ. Naquele momento, iniciamos conversa sobre a minha possível candidatura para cursar o 

doutorado no IBCCF/UFRJ. O Instituto de Biofísica, criado em 1945 sob a liderança do Prof. 

Carlos Chagas Filho, tinha, e continua tendo, a reputação de ser um dos centros de pesquisa mais 

destacados do Brasil.  

Eu pretendia fazer o doutorado na UFRJ, mas a Escola Técnica era uma instituição de ensino e, 

como tal, não tinha tradição nem demonstrava interesse em formar os seus professores em nível de 

doutorado. Na época, um professor em regime de tempo integral – que era o meu caso – dava entre 

22 e 24 horas-aula por semana, o que era perfeitamente compatível com as atividades de um 

professor cujas atribuições se restringiam ao ensino. Fui um dos primeiros – senão o primeiro – 

professor da ETFB a pleitear liberação para fazer o doutorado. A instituição tinha alguns poucos 

mestres, mas ainda não tinha nenhum doutor em seus quadros.  

Enfrentei resistências, mas ajudou ao meu pleito o fato de que a ETFB viria a ser transformada, 

em 1993, em Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA, o qual, por sua vez, 

incorporou o Centro Federal de Ensino Tecnológico – CENTEC, que funcionava em Simões Filho e 

ofertava cursos de tecnologia em nível superior. Como o CEFET-BA tinha atribuições de realização 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão foi possível superar resistências internas e conseguir 

liberação para cursar o doutorado no IBCCF/UFRJ.  

Ingressei no doutorado em 1995 e fui o primeiro estudante de doutorado do Prof. Paulo Bisch 

no IBCCF. Assim, juntamente com os demais pesquisadores e estudantes, além das atividades 

propriamente acadêmicas, deveríamos ajudar na estruturação do Laboratório de Física Biológica 

que ficava no subsolo do prédio. O foco principal do laboratório era a modelagem computacional de 

sistemas biológicos através de modelos computacionais. Mas logo em seguida foram instalados no 

laboratório um dos primeiros microscópios de força atômica do país e uma balança de Langmüir. 

O ingresso no IBCCF constituiu um grande desafio, entre outros motivos, por se tratar de fazer 

o doutorado em uma área interdisciplinar envolvendo saberes em biologia, química e física. O 

primeiro teste que tive neste sentido ocorreu na entrevista para ingresso no doutorado, na qual eu 

deveria apresentar um projeto de tese. Fui entrevistado pela Profa. Aída Hassón-Voloch, membro da 

Academia Brasileira de Ciências. Quando apresentei o projeto de modelagem da adesão de 
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membranas celulares, a primeira pergunta que ela fez foi sobre “a que membrana” e “a que célula” 

eu estava me referindo, no sentido de que o projeto era generalista e que no estudo dos sistemas 

biológicos as coisas não funcionariam bem assim. A discussão fazia parte do ambiente 

multidisciplinar do IBCCF e, de certo modo, eu sustentei o modelo supostamente generalista até o 

final e isso possibilitou alguns achados importantes que mostram a influência de fenômenos 

capilares e efeitos não lineares na adesão de células e vesículas. 

Solicitei ao Colegiado do Doutorado em Biofísica o aproveitamento de créditos das disciplinas 

cursadas no mestrado em física. Consegui o aproveitamento de oito créditos e cursei seis disciplinas 

no IBCCF correspondentes a 27 créditos: bioeletrogênese, biologia molecular I, aspectos biofísicos 

da superfície celular, físico-química I, fundamentos de biologia celular, biologia celular e de 

sistemas. Não só a minha experiência no IBCCF, mas também a de outros colegas da mesma área, 

mostraram que a formação em física ajudou no bom desempenho nas disciplinas. No meu caso, 

especificamente, significou importante aprendizado em biologia celular e molecular e em físico-

química biológica. Esta última disciplina foi central no desenvolvimento da minha tese.  

O meu programa de doutoramento incluiu a estadia de um ano na Bélgica, no Service de Chimie 

Physique and Centre for Nonlinear Phenomena and Complex Systems, Universidade Livre de 

Bruxelas – setembro de 1996 a agosto de 1997 –, onde trabalhei sob a supervisão da professora 

Dominique Gallez.  

Na primeira estadia no Rio de Janeiro – fevereiro de 1995 a agosto de 1996 – cursei cinco 

disciplinas, estudei francês na Aliança Francesa e passei em exame de proficiência no idioma, o que 

era necessário para viabilizar o doutorado sanduíche em Bruxelas. Ainda nesta primeira temporada 

de trabalho no Rio de Janeiro submetemos o primeiro artigo que veio a ser publicado e a integrar a 

tese (RAMOS DE SOUZA et al., 1997).  

Em seguida, a atividade de pesquisa realizada em Bruxelas resultou na publicação de dois 

artigos que também fizeram parte da tese (RAMOS DE SOUZA; GALLEZ, 1998; COAKLEY et 

al., 1999), um dos quais em colaboração com o professor Willian T. Coakley, da School of 

Biosciences, Cardiff University. Na segunda estadia no Rio de Janeiro – setembro de 1997 a 

fevereiro de 1999 – concluímos o quarto artigo que viria a integrar a tese (RAMOS DE SOUZA et 

al., 2001). A defesa da tese foi realizada em fevereiro de 1999. 

Em Bruxelas, fui muito bem recebido pela professora Dominique Gallez e vivi um ano de 

trabalho intenso, dedicado à tese e às sessões científicas do Serviço de Físico-Química / Centre for 

Nonlinear Phenomena and Complex Systems. Na Universidade, eu contava com a estrutura de 
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trabalho necessária: dividia uma sala com um doutorando belga e contava com a estrutura de 

computadores da Universidade para fazer simulações numéricas. Eu morava em um pequeno 

apartamento localizado no próprio campus da Universidade – Campus de la Plaine. No período, 

realizei algumas viagens a trabalho na Europa. Passei uma semana em Cardiff, País de Gales, em 

função de colaboração com o professor Terry Coakley; em Munique, Alemanha, juntamente com 

Dominique Gallez, visitei o laboratório do professor Erich Sackmann, na Universidade Técnica de 

Munique; em Orléans, França, participei, também com Dominique Gallez, do 2º. Congresso 

Europeu de Biofísica, em 1977. Neste evento, apresentamos trabalho sobre a formação de padrões 

em adesão de células ou vesículas (RAMOS DE SOUZA; GALLEZ, 1997).  

Em Cardiff, passei uma semana trabalhando com o professor Terry Coakley1 e sua equipe, na 

Escola de Biociências da Universidade de Cardiff. O professor Coakley me acolheu gentilmente em 

sua casa e a colaboração resultou na publicação de um importante trabalho (COAKLEY et al., 

1999) que incluiu a realização de experimentos com glóbulos vermelhos em Cardiff, os quais 

constituíram um importante teste experimental para o modelo teórico e computacional que 

vínhamos desenvolvendo.  

Participaram da banca da minha tese, além do orientador, Prof. Dr. Paulo Mascarello Bisch 

(IBCCF/UFRJ), os professores Fernando Costa e Silva Filho (IBCCF / UFRJ, presidente da banca), 

Antônio Paes de Carvalho (IBCCF / UFRJ), Aurino Ribeiro Filho (Instituto de Física / UFBA) e 

José Pontes (COPPE / UFRJ). A tese foi aprovada com nota máxima (10). 

Em termos de conhecimentos adquiridos, além da formação geral em biofísica, a temática da 

minha tese possibilitou, mais especificamente, estudos em níveis avançados em mecânica dos 

fluidos, físico-química biológica e sistemas dinâmicos. Esta última se deu em particular na Europa 

em razão das atividades desenvolvidas no Service de Chimie-Physique / Centre for Nonlinear 

Phenomena and Complex System. O doutorado permitiu ainda um conhecimento mais profundo de 

métodos numéricos, notadamente para a solução de sistemas de equações parciais não-lineares, e o 

desenvolvimento de habilidades em programação computacional. 

Na pós-graduação fui bolsista de mestrado da CAPES (1991 a 1993) e bolsista de doutorado do 

CNPq (março de 1995 a agosto de 1996 e outubro de 1997 a fevereiro de 1998) e da CAPES (março 

                                                 
1 O Professor Terry Coakley nasceu em Cork, Irlanda, em 1940 e faleceu em 2006, em Cardiff, vítima de um câncer. 
Graduou-se em Física (1961) pela Universidade Nacional da Irlanda e fez mestrado em Física das Radiações (1963), na 
mesma universidade. Trabalhou em Manchester na área de física médica. A partir daí ele desenvolveu toda a sua 
carreira na Universidade de Cardiff, aonde obteve o título de doutor (1968 – 1971). Devido em grade parte ao seu 
trabalho a Universidade de Cardiff se transformou em um centro mundial de referência em biofísica. 
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de 1998 a fevereiro de 1999). Fui ainda bolsista de doutorado sanduiche da CAPES de setembro de 

1996 a agosto de 1997. 

Algumas colaborações realizadas no período do doutorado devem ser destacadas. No IBCCF, a 

tese foi orientada pelo Prof. Paulo Bisch e na ULB pela Profa. Dominique Gallez. A partir da ULB 

realizamos colaboração, Universidade de Cardiff, com o Prof. Wiliam T. Coakley e sua equipe. 

Ainda no IBCCF, destaco a colaboração com a Profa. Celia Anteneodo.  

 

 

3. ATIVIDADES DE ENSINO 
 

Ingressei na EFTBA, em agosto de 1986, como professor temporário, com contrato de 20 horas 

semanais e cerca de um ano depois passei ao regime de 40 horas semanais. No início ministrava 

aulas de física para alunos dos cursos técnicos, principalmente aulas de mecânica para os alunos do 

básico (primeiro ano). Dava aulas em outros conteúdos de física, na fase profissionalizante dos 

cursos, a exemplo de mecânica para o curso de edificações, eletromagnetismo para os cursos de 

eletrônica e instrumentação, mecânica dos fluidos para instrumentação e física nuclear para 

geologia. Além das aulas teóricas tinha uma razoável carga horária dedicada a aulas de laboratório, 

em diferentes temas da física, incluindo, mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, óptica e 

ondas e mecânica dos fluidos. A ETFB tinha excelentes laboratórios de física e, assim como os 

demais professores da coordenação de física, ajudei na montagem de experimentos e confecção de 

roteiros experimentais. 

Em novembro de 1992 passei para o regime de dedicação exclusiva – DE, mediante 

apresentação do projeto intitulado Ensino de Física no Curso Básico. Em 1995 saí de licença para o 

doutorado e, ao retornar, em 1999, a ETFB tinha sido transformada em CEFET-BA. Além dos 

cursos técnicos, a instituição contava, na unidade de Salvador, com os cursos tecnologia de 

polímeros, bacharelado em administração, engenharia industrial mecânica e engenharia industrial 

elétrica. Assim, continuei com atividades de ensino nos cursos técnicos, embora com carga horária 

mais reduzida, e assumi a responsabilidade pela disciplina física geral e experimental IV, teórica e 

prática, para os cursos de engenharia. Ministrei ainda aulas de laboratório em outras disciplinas de 

física geral e experimental para as engenharias, além da disciplina metodologia da pesquisa para os 

cursos de engenharia e administração.  
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Ficou sob a minha responsabilidade a montagem do laboratório de física geral e experimental 

IV, até então inexistente, a partir de equipamentos que tinham sido adquiridos em programa do 

Ministério da Educação, mas que se encontravam encaixotados. Foi disponibilizada uma sala no 

prédio de física, aonde instalamos os equipamentos para as montagens experimentais e elaborei um 

conjunto de roteiros com o título de Experimentos de Óptica e Física Moderna, constituído dos 

experimentos descritos na Tabela 1. Para a maior parte das atividades experimentais dispúnhamos 

de equipamentos para uma única montagem, de forma que os experimentos eram realizados pelos 

alunos em sistema de rodízio. 

Ainda no âmbito do ensino, desenvolvi atividades em nível de pós-graduação, em colaboração 

com a UFBA e outras instituições do Estado. Assim que voltei do doutoramento fui credenciado 

como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Física da UFBA. Neste programa, 

além de ministrar a disciplina Tópicos Especiais, em Biofísica, juntamente com a professora Nice 

Maria Americano da Costa, orientei duas dissertações de mestrado. 

 

Tabela 1. Experimentos de Óptica e Física Moderna 
No. Título do 

experimento 

Descrição resumida do experimento 

1 Carga específica 

do elétron 

Elétrons acelerados por um campo elétrico, ao serem lançados, com 

velocidade constante, em uma região na qual existe um campo 

magnético uniforme, descrevem uma trajetória espiralada. Quando a 

velocidade do elétron é perpendicular à direção do campo magnético, 

ele descreve uma trajetória circular. A relação entre a carga elétrica (e) e 

a massa de repouso (m0) do elétron, ou seja, a sua carga específica 

(e/m0), é determinada a partir da voltagem de aceleração dos elétrons, da 

intensidade do campo magnético e do raio da trajetória 

2 Reflexão e 

refração da luz 

Um feixe de luz monocromática incide sobre um espelho plano 

permitindo a comprovação das leis da reflexão. Fazendo-se mesmo 

feixe luminoso incidir sobre a face plana de um semi-cilindro de vidro e 

utilizando-se as leis da refração, o índice de refração do vidro pode ser 

medido. A incidência do feixe de luz sobre a face curva do semi-cilindro 

de vidro permite observar o fenômeno da reflexão total e medir o ângulo 

crítico do vidro. A aplicação do fenômeno da reflexão total é ilustrada 
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com uma fibra ótica. 

3 Polarização da luz A polarização da luz monocromática emitida por uma fonte de laser é 

realizada de diferentes formas, nas quais distintos polarizadores e 

analisadores são utilizados, com o objetivo de estudar qualitativamente 

a polarização da luz por absorção, por reflexão e por espalhamento. 

4 Atividade óptica e 

medida da 

constante de 

rotação específica 

do açúcar 

A rotação do plano de polarização da luz laser em uma solução de 

açúcar, permite medir a constante específica de rotação desta substância. 

5 Difração da luz A propagação da luz emitida por uma fonte de laser de He-Ne permite a 

observação qualitativa da figura de difração de Fraunhofer e da figura 

de difração de Fresnel para a difração da luz através de distintos 

obstáculos. A observação da figura de difração em uma fenda simples 

permite uma investigação quantitativa do fenômeno da difração da luz. 

6 Redes de difração Utiliza-se uma rede de difração para a medida do comprimento de onda 

das linhas espectrais do mercúrio, na faixa do espectro visível, a partir 

da figura de interferência observada em uma tela (régua milimetrada). 

Os valores obtidos são comparados com valores da literatura. 

7 Efeito fotoelétrico Uma célula fotoelétrica é iluminada com luz monocromática de 

diferentes comprimentos de onda. O quantum de ação de Plank, ou, 

simplesmente, a constante de Plank h, é determinado a partir da medida 

da voltagem fotoelétrica para cada comprimento de onda. 

8 Difração de 

elétrons 

Anéis de interferência, devidos à difração de elétrons acelerados em 

uma camada policristalina de grafite, são observados em uma tela 

fluorescente. A partir do diâmetro dos anéis de interferência e da 

voltagem de aceleração dos elétrons, determina-se a distância entre os 

planos do cristal de grafite. 

 

Em 2002, fui convidado para integrar o grupo de trabalho responsável pela proposição e criação 

do Mestrado em Mecatrônica da UFBA, que reunia professores da Escola Politécnica e do 

Departamento de Computação da UFBA. Uma vez criado o curso, integrei, por dois anos, o seu 
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colegiado e presidi a primeira comissão de seleção de alunos e lecionei a disciplina sistemas 

dinâmicos.  

Alguns anos depois, participei da criação do Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar 

em Difusão do Conhecimento – DMMDC, fruto de parceria entre IFBA, LNCC, SENAI-

CIMATEC, UEFS, UFBA e UNEB. Neste programa, dei aulas de sistemas complexos e orientei um 

estudante que defendeu a sua tese em 2016. Mais recentemente passei a ministrar as disciplinas 

Criação e Difusão do Conhecimento para a Inovação Tecnológica e Gestão do Conhecimento e 

Aprendizagem Colaborativa.  

Eu me integrei ainda ao programa de Mestrado em Biotecnologia da UFBA, no qual ministrei 

aulas de bioestatística e modelagem molecular de macromoléculas biológicas. Nesta interação com 

a área de biotecnologia da UFBA fui coorientador de uma tese de doutorado no Programa de 

Doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia – RENORBIO.  

Em 2015 integrei o grupo de professores do IFBA que elaborou o projeto do curso de mestrado 

profissional, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos – 

PPGESP, o qual foi aprovado pela CAPES, em 2016. Trata-se do primeiro curso de pós-graduação 

stricto sensu proposto pelo IFBA que obteve aprovação da CAPES após várias tentativas realizadas 

pela Instituição em anos anteriores. Integro o corpo de professores permanentes deste curso no qual 

tenho ministrado a disciplina obrigatória Produção e Difusão do Conhecimento Tecnológico. 

Mais recentemente, em 2016, passei a integrar o corpo de professores permanentes do Programa 

de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de tecnologia para a Inovação – 

PROFNIT, que oferece mestrado profissional em rede, sob a coordenação do Fórum Nacional de 

Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC. O IFBA é um dos 13 pontos 

focais deste programa e conta atualmente com 24 estudantes matriculados que foram aprovados nos 

dois processos seletivos realizados até aqui pelo PROFNIT. De acordo com estruturação do curso, o 

início da orientação dos primeiros mestrandos deverá ocorrer durante o atual semestre letivo. 

Desenvolvi outras atividades de orientação em cursos de pós-graduação. Entre os anos 2000 e 

2001, orientei cinco dissertações no curso de Mestrado em Pedagogia Profissional, oferecido para 

professores do CEFET-BA pelo Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica 

Professional – INSPETP / Cuba. Orientei uma monografia no curso de especialização em gestão de 

instituições públicas de ensino no CEFET-BA e fui coorientador de uma tese de doutorado na 

Escola de Administração da UFBA.  
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Eu me afastei das atividades regulares de ensino do IFBA no período de 2008 a 2015, em 

função do meu engajamento em atividades de gestão de ciência, tecnologia e inovação na FAPESB, 

ANP e FINEP, sem, entretanto, interromper as atividades de orientação de alunos em cursos de pós-

graduação. No início de 2016, retomei as minhas atividades regulares no IFBA e fui transferido do 

Departamento de Física para o Departamento de Tecnologias em Saúde e Biologia – DTSBio, no 

qual tenho desenvolvido atividades regulares de ensino, em nível de graduação, em disciplinas para 

o curso de Tecnologia em Radiologia. Neste curso tenho ministrado as disciplinas Introdução à 

Radiologia, Metodologia da Pesquisa em Saúde e Tópicos Especiais e Física Aplicada. O DTSBio 

tem uma composição multidisciplinar e reúne professores graduados em Biologia, Enfermagem, 

Engenharia, Física, Odontologia e Tecnologia em Radiologia. Dada a formação em Física e 

Biofísica, a minha contribuição nestas disciplinas tem sido mais voltada para temas relacionados à 

Radiobiologia – que trata dos efeitos biológicos das radiações ionizantes – e à Física das Radiações. 

No curso de Radiologia, tenho orientado alunos e participado de bancas de defesa de trabalhos de 

conclusão de curso – TCC. Fruto desta atividade orientei um TCC sobre a radiossensibilidade e a 

Lei de Bergonié e Tribomdeau. 

Além disso, tenho assumido de forma mais sistemática atividades de ensino de pós-graduação 

no DMMDC, PPGESP e PROFNIT. Em cada um destes programas, além das atividades de 

orientação, tenho ministrado aulas em pelo menos uma disciplina por semestre. 

 

 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Na minha trajetória como professor do IFBA passei, rapidamente, por algumas funções 

administrativas. Fui coordenador da área de física durante cinco meses em 1988 e, novamente, por 

19 meses, entre 1999 e 2001. Em 2002, assumi por um mês a Coordenação Técnica de Pós-

Graduação, durante as férias da titular, o que fiz novamente em 2004, por um período de 15 dias.  

Fui Diretor Geral do CEFET-BA por 78 dias, depois de ter sido nomeado em 11 de maio de 

2001, para um mandato de quatro anos. Eu tinha sido o segundo colocado na lista tríplice, oriunda 

da consulta realizada junto a professores, servidores e estudantes, na qual eu tive 43% dos votos 

válidos. Nomeado, tomei posse em 21 de maio de 2001. Houve forte manifestação contrária, na 

forma de greve e de ocupação da diretoria geral por professores, servidores técnico-administrativos 

e estudantes, o que levou à minha renúncia ao cargo e exoneração em 06 de agosto de 2001.  
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Eu tinha firmado, no último debate da campanha eleitoral, um compromisso de apoio à 

indicação do primeiro colocado na consulta à comunidade. Para cumprimento deste acordo, 

existiam três opções de saída do processo. A primeira opção seria a retirada do meu nome da lista 

tríplice, ou melhor, a decisão de não inclusão do meu nome lista tríplice que seria organizada no 

Colégio Eleitoral e encaminhada ao MEC. A segunda opção seria, uma vez que o meu nome 

integrasse a lista tríplice e fosse nomeado, informar ao MEC que não tomaria posse no cargo. 

Finalmente, restaria a opção de tomar posse e, caso a gestão se demonstrasse inviável, renunciar. 

Em função da situação que se estabeleceu na instituição, qualquer uma das soluções viria a ter 

desdobramentos traumáticos. 

Eu inicialmente cogitei a saída através da primeira opção, ou seja, da retirada do meu nome da 

lista. Entretanto, os partidários da vencedora reagiram fortemente contra, afirmando que se tratava 

de um golpe para invalidar o processo e impedir a nomeação da primeira colocada. Assim, neste 

momento os próprios partidários da primeira da lista se somaram aos que apoiavam a minha 

candidatura e também queriam que o meu nome fosse encaminhado para o MEC. Neste sentido, 

houve uma posição praticamente consensual na instituição de que o meu nome deveria seguir na 

lista tríplice. Entretanto, deve-se ressaltar que, em contraposição ao ocorrido no IFBA, a não 

inclusão do nome de candidatos derrotados na lista tríplice vinha sendo o comportamento 

geralmente adotado em instituições congêneres como estratégia de garantia da indicação do 

primeiro da lista.  

Fui nomeado e tomei posse. Eu criei a falsa expectativa de uma saída negociada, posto que 

estava cada vez mais claro que a minha renúncia não levaria à nomeação da primeira da lista. Mas a 

situação se radicalizou, não houve qualquer possibilidade de negociação e acabei por renunciar. 

Como esperado, a minha renúncia resultou na nomeação, pelo MEC, de um professor do 

CEFET-BA como diretor geral pró-tempore. Em seguida, foi realizada nova consulta à comunidade, 

na qual o pró-tempore concorreu e ficou, também, em segundo lugar. No colégio eleitoral foi alçado 

à condição de primeiro da lista. Em seguida, foi nomeado e tomou posse. Houve protestos, porém 

em escala muito reduzida. O novo diretor geral cumpriu o mandato de quatro anos.  

Em 2003, o governo federal aprovou o Decreto 4.877, de 13 de novembro de 2003, que aboliu a 

lista tríplice e estabeleceu eleições diretas para escolha dos dirigentes dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais, com proporção 

de 2/3 para servidores – professores e funcionários técnico-administrativos – e 1/3 para estudantes. 

Assim tem se garantido, a partir de 2006, a indicação do mais votado. 
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No entanto, as minhas principais contribuições ao IFBA no terreno administrativo não estão 

associadas ao exercício de cargos. Além de ter sido membro do Conselho Diretor do CEFET-BA, 

por quatro anos, e do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por dois anos, participei de 

diversas comissões de trabalho, algumas delas tendo resultado em contribuições muito importantes 

para a instituição. Neste sentido, vou relatar alguns trabalhos realizados a partir de 1999 que 

permitiram delinear e estruturar as atividades de pesquisa científica e tecnológica na instituição.  

Através da Portaria 488, de 16 de novembro de 1999, o diretor geral constituiu comissão para 

elaborar proposta de definição de linhas de pesquisa e apresentar proposta de programa institucional 

de bolsas de iniciação científica. O trabalho desta comissão resultou em um relatório no qual foram 

feitas três proposições importantes à direção geral do CEFET-BA: 1) criação do Comitê Assessor 

para Assuntos de Ciência e Tecnologia – CACT, 2) criação do FUNPED – Fundo de Pesquisa e 

Desenvolvimento e 3) criação do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do 

CEFET-BA.  

As propostas da comissão foram apoiadas pela direção geral do CEFET-BA e aprovadas através 

da Resolução 06, de 05/09/2000 do Conselho Diretor. O CACT foi criado com o objetivo de 

assessorar a Coordenação Técnica de Pesquisa e Pós-Graduação do CEFET-BA e foi instituído 

através da Portaria 418, de 02 de agosto de 2002. Este comitê, constituído por professores dos cinco 

departamentos acadêmicos do CEFET-BA, campus de Salvador, e um representante das unidades 

de ensino descentralizadas – UNEDs, ajudou a regulamentar a pesquisa no CEFET-BA. Fiz parte do 

CACT, entre 2002 e 2004, como representante do departamento de ciências aplicadas. Dentre outras 

ações, o CACT regulamentou a atividade de pós-graduação, através da proposição de regimento 

para a pós-graduação lato e strico sensu. Foi também este comitê que propôs a normatização e 

acompanhou os primeiros editais para seleção de alunos de iniciação científica e tecnológica e para 

aplicação dos recursos do FUNPED em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

O FUNPED foi um fundo criado com o objetivo de apoiar as atividades de P&D. Criado através 

de Resolução do Conselho Diretor, o FUNPED passaria a contar com um 20% dos recursos da fonte 

250 (recursos próprios). O Fundo constitui até hoje um diferencial do IFBA em termos de alocação 

de recursos próprios em pesquisa e desenvolvimento. Ao longo destes anos permitiu o 

financiamento de bolsas de iniciação científica e tecnológica, a participação de pesquisadores em 

eventos nacionais e internacionais e o apoio a projetos de pesquisa e a publicação de trabalhos em 

revistas indexadas. O FUNPED se consolidou como ação institucional e tem sido apoiado por todas 

as gestões do IFBA nestes 15 anos de existência. 
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A criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica tem se 

constituído em mais um diferencial do IFBA. A sua concepção tomou por base a ideia de constituir 

um programa institucional que permitisse gerenciar as bolsas de iniciação científica e tecnológica 

oferecidas com recursos próprios e as bolsas oferecidas pelo CNPq e pela FAPESB. Considerava-se 

que a existência de um programa que financiasse bolsas com recursos próprios tornaria a instituição 

mais competitiva para obter apoios do CNPq e da FAPESB, na medida em que as suas bolsas 

entrariam como contrapartida. A estratégia deu certo e o IFBA passou a contar com cotas de bolsas 

das duas agências de fomento. O programa continua e tem lançado editais anualmente para seleção 

de bolsistas nas diversas áreas de conhecimento. 

Ainda como ação importante de suporte às atividades de P&D, coordenei, em 2001, a 

elaboração e execução do primeiro projeto do CEFET-BA apoiado pelo Fundo Setorial CT-Infra. O 

projeto intitulado Plano de Implantação e Desenvolvimento da Infraestrutura Tecnológica do 

CEFET-BA, foi apresentado à FINEP no âmbito do Edital CT-Infra 03/2001 e obteve aprovação 

parcial, no valor de R$ 87.000,00. Os recursos aprovados foram bem inferiores à solicitação 

encaminhada, mas foi uma importante vitória para o CEFET-BA ter o primeiro projeto institucional 

de infraestrutura aprovado junto à FINEP. Os recursos foram aplicados em ampliação da rede lógica 

(internet), para atender aos grupos de pesquisa, em reformas no prédio da Biblioteca Raul Seixas 

visando à instalação dos grupos de pesquisa prioritários e na realização de reformas visando à 

instalação dos grupos de pesquisa na área de Tecnologias em Saúde. O projeto foi elaborado com a 

participação de todos os grupos de pesquisa do CEFET-BA e o orçamento apresentado era cerca de 

dez vezes o valor aprovado. Entretanto, coube à FINEP escolher os itens que seriam apoiados e o 

destaque aos grupos de pesquisa em tecnologias em saúde foi um indicativo do potencial que a 

instituição apresentava nesta área de conhecimento, o que tem se confirmado ao longo dos anos. 

Apesar da existência da Fundação CEFETBAHIA, nós decidimos realizar a gestão do projeto 

pelo próprio CEFET-BA. Fizemos licitações e o orçamento foi executado diretamente pelo 

departamento de orçamento e finanças. O orçamento foi completamente executado e a aprovação 

deste projeto no CT-Infra permitiu uma primeira estruturação de espaços para o funcionamento dos 

grupos de pesquisa da instituição. 

Aquele período foi crítico para o ingresso do CEFET-BA no ambiente de pesquisa e 

desenvolvimento e este conjunto de ações repercutiu nos anos que se seguiram. É a partir daí que a 

atividade de produção de conhecimento começa a ser reconhecida e valorizada na instituição, o que 

se refletia no apoio da direção geral do CEFET-BA às atividades de P&D.  
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Entre os resultados das ações iniciadas naquele período tem-se o aumento significativo do 

número de doutores. De acordo com os Relatórios de Gestão do CEFET-BA, em 2001 a Instituição 

contava com 530 professores, dos quais 60 (11%) eram mestres e quatro (0,8%) doutores; em 2008, 

ano em que foi transformado no IFBA, contava com 585 professores, sendo 234 (40%) mestres e 79 

(14%) doutores; em 2014, o IFBA, fruto da expansão que ocorreu após 2003, já contava com 1.400 

professores, sendo 585 (42%) mestres e 387 (28%) doutores.  

Entretanto, o aumento do número de mestres e doutores ainda não tem resultado em aumento 

significativo da produção científica e tecnológica da instituição. Esta questão foi analisada em 

capítulo de livro de nossa autoria, em publicação lançada pelo IFBA na comemoração dos cem anos 

da educação profissional no Brasil (RAMOS DE SOUZA; RIBEIRO, 2009).  

Apesar do grande número de pesquisadores, a sua atuação na instituição ainda tem sido muito 

dispersa. Só recentemente o IFBA conseguiu aprovar os seus primeiros cursos de pós-graduação 

stricto sensu junto à CAPES. Também mais recentemente, o IFBA conseguiu criar, com apoio do 

MEC, o seu Polo de Inovação, que tem credenciamento da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial – EMBRAPII e promete ser mais um importante núcleo de aglutinação de 

pesquisadores para o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica em parceria com 

empresas e organizações sociais. 

Além das atividades descritas acima, participo do Comitê Técnico Institucional de Propriedade 

Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação do IFBA. Este comitê assessora a Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação em questões de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, 

inclusive na análise dos pedidos de depósito de patente. Após o meu retorno ao IFBA, em 2016, 

passei a integrar o colegiado do curso de tecnologia em radiologia e o seu núcleo docente 

estratégico – NDE. Integro, também, o colegiado do PPGESP e a comissão acadêmica institucional 

– CAI do ponto focal IFBA do PROFNIT. No PROFNIT, sou coordenador nacional da disciplina 

políticas públicas e o estado brasileiro e, nesta condição, integro a comissão acadêmica nacional – 

CAN deste programa de pós-graduação.  

Ressalto, finalmente, a minha nomeação, em 2010, pelo Governador do Estado, como 

conselheiro do Conselho Estadual da Educação – CEE, onde integrei a Câmara de Educação 

Profissional. Tive atuação intensa no CEE até o mês de julho de 2011, quando me licenciei do 

Conselho, tendo em vista a minha ida para a ANP, no Rio de Janeiro. 
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5. ATIVIDADES DE GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 
 

Em 2005, eu comecei a participar de atividades de gestão de ciência, tecnologia e inovação, no 

âmbito do Estado da Bahia, com a minha nomeação para o Conselho Curador da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, como representante das instituições federais de 

ensino superior. No entanto, a partir de 2007, inicia-se uma nova fase na minha carreira 

profissional, quando passei a ter atuação mais intensa na gestão da C,T&I. Fui cedido naquele ano, 

pelo CEFET-BA, para atuar como Diretor de Inovação da FAPESB (2007 – 2011). Quatro anos 

depois, cedido pelo IFBA, assumi a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (2011 – 2015) e, 

posteriormente, a Diretoria de Inovação da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP (2015 – 

2016).  

Na FAPESB, fui o primeiro diretor de inovação. Até então a Fundação tinha a diretoria geral, 

diretoria científica e diretoria administrativo-financeira. A diretoria de inovação foi incluída no 

regimento interno da Fundação em 2006 e implantada em 2007, quando fui nomeado para assumir 

esta diretoria.  

A diretoria de inovação contava regimentalmente com duas coordenações: 1) coordenação de 

competitividade empresarial e 2) coordenação de tecnologias sociais e ambientais. Informalmente, 

instituímos, ainda, a coordenação de desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo. Deste 

modo, a diretoria de inovação lidava com o fomento em três áreas: inovação nas empresas, em 

empreendimentos solidários e nas instituições científicas e tecnológicas – ICT. A ideia era que, 

embora as ICT contassem com apoios no âmbito da diretoria científica, a criação da coordenação de 

desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo fortaleceria a cooperação destas instituições com 

as empresas e com os empreendimentos solidários. 

Na área empresarial operacionalizamos, em parceria com a FINEP, o programa PAPPE 

subvenção e o programa Juro Zero. Além disso, instituímos, como iniciativa da Bahia e com 

recursos próprios da Fundação, outros programas: 1) pesquisador na empresa, 2) de apoio à 

inovação aberta e 3) de apoio à cooperação empresa-ICT. Os programas próprios da Bahia foram 

inovadores em nível nacional e preenchiam lacunas deixadas pelos programas executados em 

parceria com a FINEP. O programa pesquisador na empresa viabilizava a possibilidade estabelecida 

na Lei de Inovação de o pesquisador de uma ICT pública exercer atividade de P&D empresarial. O 
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programa de apoio à inovação aberta estimulava a parceria entre empresas de diferentes portes. Por 

sua vez, o programa de apoio à cooperação empresa-ICT possibilitava a concessão de recursos de 

subvenção econômica a empresas de qualquer porte para que ela realizasse cooperação com 

instituições de pesquisa, o que não era permitido no âmbito do PAPPE subvenção naquele período. 

Em tecnologias sociais e ambientais, lançamos o primeiro edital do país de apoio à pesquisa 

voltada para a solução de problemas do semiárido. Lançamos ainda editais de apoio a tecnologias 

para o desenvolvimento social, de apoio a incubadoras de empreendimentos solidários e de apoio a 

projetos nas áreas de segurança pública e meio ambiente.  

Na área de desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo, lançamos edital de apoio a 

projetos de pesquisa em temas estratégicos, com foco em biotecnologia e saúde e em energia e meio 

ambiente. Outras iniciativas tiveram o objetivo de fortalecimento do sistema de inovação do Estado 

a partir das instituições de pesquisa. O edital de apoio a sistemas locais de inovação em ICT, 

também inovador, teve como objetivo apoiar os Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT, o 

patenteamento e a transferência de tecnologias pelas instituições de pesquisa. Os NIT eram 

previstos na Lei de Inovação, mas as ICT não tinham estrutura para colocá-los em funcionamento. 

Os editais de apoio a incubadoras de empresas permitiram apoiar a instalação e manutenção de 

incubadoras nas ICT. Além disso, foram lançados editais de apoio a cursos de especialização em 

inovação e em jornalismo científico e de apoio a eventos de inovação e empreendedorismo.  

Foi também destacado o desempenho da diretoria de inovação da FAPESB na elaboração e 

aprovação da Lei de Inovação Estadual. Foi um trabalho longo que implicou no debate da questão 

com os diversos órgãos implicados no âmbito do governo estadual, incluindo as secretarias da 

indústria e comércio, da administração e da fazenda e a procuradoria geral do estado.  

Deve-se destacar ainda o aumento dos recursos para a inovação. Os recursos aplicados em 

inovação pela FAPESB no triênio 2007 – 2009 (R$ 56 milhões) foram três vezes maiores do que no 

quadriênio 2003 – 2006 (R$ 18,7 milhões). Do que se aplicou no triênio 2007 – 2009, R$ 18,5 

milhões foram destinados a projetos na área de competitividade empresarial, R$ 24 milhões em 

desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo e R$ 13 milhões em tecnologias sociais e 

ambientais. Ainda, no ano de 2010 a FAPESB disponibilizou R$ 51 milhões para apoio a projetos 

em inovação, entre os quais estavam R$ 24 milhões em projeto aprovado pela FINEP para o 

programa PAPPE Integração –R$ 16 milhões da FINEP e R$ 8 milhões de contrapartida da 

FAPESB, dentro do critério de contrapartida de 2 para 1com os estados do NE. Conseguimos 

também a aprovação junto à FINEP de um projeto estruturante de integração e fortalecimento da 



 

27 
 

27 

infraestrutura de pesquisa em engenharias no Estado da Bahia, no valor de R$ 12 milhões – R$ 8 

milhões da FINEP e R$ 4 milhões da FAPESB. 

A experiência vivida em quatro anos como diretor da FAPESB foi gratificante, sobretudo 

porque naquele momento foram planejadas e instituídas as diretrizes, os programas e as ações de 

apoio à inovação no Estado que foram continuados nos anos subsequentes, ao lado de novas 

iniciativas tomadas pela Fundação. Além do apoio à pesquisa e inovação, foi muito importante a 

instituição pela FAPESB do concurso ideias inovadoras, que tem sido realizado anualmente e 

possibilitado a premiação de pesquisadores, de estudantes de graduação, mestrado e doutorado e de 

inventores independentes. 

Em termos gerais, a gestão da FAPESB nos quatros anos, a partir de 2007, resultou em avanços 

significativos e na execução de orçamentos de apoio à pesquisa e inovação no Estado da Bahia que 

figurava na quarta posição no país, atrás apenas da FAPESP, FAPERJ e FAPEMIG. Entretanto, não 

havia uma posição clara do Governo do Estado sobre a importância da Fundação e da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI para o desenvolvimento do Estado. Assim, nos anos que 

se seguiram, mudanças sucessivas na gestão da SECTI levaram a instabilidades na área, bem como 

ao enfraquecimento e, em seguida, ao completo esvaziamento da FAPESB. Apesar da Bahia ter tido 

a inciativa de criar a primeira instituição de fomento à pesquisa no país, por iniciativa de Anísio 

Teixeira, em 1949, antes mesmo da criação do CNP, o Estado não soube sustentar esta posição nos 

anos que se seguiram. 

Saí da FAPESB em 2011, quando aceitei o convite para assumir a superintendência de pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP. Esta superintendência tinha a atribuição de regular a aplicação dos recursos da obrigação de 

investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação – P,D&I pelas empresas petrolíferas e 

tinha, também, as atribuições de planejamento do setor e de gerenciamento do Programa de 

Formação de Recursos Humanos – PRH para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis.  

A experiência na ANP propiciou a minha inserção no setor de petróleo e gás. Visitei e conheci 

laboratórios de universidades e empresas em diversos estados do país. Participei de várias missões 

internacionais, notadamente no Mar do Norte – Noruega e Reino Unido –, nos Estados Unidos e em 

Portugal. Como representante da ANP no Comitê Gestor do CT-Petro, participei das decisões 

estratégicas sobre a política de ciência e tecnologia para o setor de petróleo e gás. Integrei o 

Conselho Científico do CEPETRO – UNICAMP, um dos centros de pesquisa do país mais 

destacados no setor de petróleo.  
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Vários projetos importantes foram apoiados no âmbito da cláusula de investimentos em P,D&I 

durante o período em que estive na ANP. Para citar alguns exemplos, o Navio de Pesquisa Vital de 

Oliveira, adquirido em parceria com a Petrobras e a Vale, no valor de R$ 162 milhões, com 78 

metros, 30 dias de autonomia e carregado com instrumentos científicos de última geração, incluindo 

um robô submarino com capacidade para mergulhar até quatro mil metros de profundidade, tem 

sido reconhecido como o maior laboratório flutuante da oceanografia brasileira. O Laboceano, no 

parque tecnológico da UFRJ, tem um dos maiores tanques oceânicos do mundo e tem permitido a 

realização de ensaios com modelos hidrodinâmicos em escala reduzida, incluindo 

semissubmersíveis e plataformas FPSO, além de ensaios para instalação e operação de 

equipamentos submarinos. A aquisição de um supercomputador Cimatec Yemoja (nome original de 

Yemanjá em ioruba), possibilitou a instalação do maior supercomputador da América Latina na 

Bahia, para ser utilizado no desenvolvimento de algoritmos para interpretação dados de sísmica do 

pré-sal. 

O principal legado da superintendência de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da ANP no 

período foi a coordenação da revisão do regulamento da obrigação de investimentos em P,D&I. O 

regulamento aprovado em 2005 não funcionava a contento. A discussão sobre a sua revisão foi 

muito intensa e durou cerca de dois anos. Uma vez que envolve a aplicação de muitos recursos em 

empresas e universidades – na época, cerca de R$ 1 bilhão por ano – as discussões foram muito 

acirradas. Foram realizadas duas audiências públicas muito concorridas. Ao final se chegou a uma 

proposição que orienta a aplicação dos recursos em benefício do desenvolvimento do país, aprovada 

pela diretoria colegiada da ANP através da Resolução ANP 15/2016.  

A proposta foi muito criticada pela indústria, particularmente pelo Instituto Brasileiro do 

Petróleo – IBP, associação das empresas petrolíferas, e pelos grandes fornecedores internacionais. 

O IBP queria maior liberdade de aplicação dos recursos, incluindo a possibilidade não-aplicação em 

instituições de pesquisa, apesar dos contratos estabelecerem a obrigatoriedade de que pelo menos 

50% dos recursos sejam aplicados nestas instituições. A discussão foi dura e os representantes das 

empresas chegaram a ameaçar ir à justiça para barrar as novas regras. Houve ainda muita crítica à 

seção dedicada à propriedade intelectual porque a proposta tinha diretrizes de salvaguarda dos 

ganhos do Brasil com a comercialização das tecnologias desenvolvidas com os recursos da 

obrigação de investimentos em P,D&I. 

Entretanto, em pesquisa recente, realizada pela Lloyd’s Register, por encomenda do próprio 

IBP, na qual foram ouvidos 240 empresários, mais de ¾ (78%) acreditam que a cláusula está 
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funcionando de acordo com o seu objetivo. De um modo geral, mais de 2/3 dos respondentes (76%) 

acreditam que a lei (novas regras) proporcionará uma melhoria palpável ao ambiente de P&D do 

Brasil, embora o mesmo número acredite que ela representa um desafio no que diz respeito a como 

as empresas registram e protegem seus direitos de propriedade intelectual.  

Lamentavelmente, o atual governo, que tem tentado reverter várias conquistas do país, em 

particular no setor de petróleo e gás, aprovou recentemente – através da Secretaria do 

Desenvolvimento e Competitividade Industrial, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços – a Resolução 1/2007, publicada no DOU de 7 de abril de 2017, recomendando a ANP a 

diminuir os recursos para as universidades e institutos de pesquisa do atual mínimo de 50% para a 

faixa de 30 a 40%. Considerando-se os números atuais, a aprovação desta medida pela ANP 

resultaria em perda de recursos anuais da ordem de R$ 150 milhões pelas ICT.  

Após a aprovação das novas regras de P,D&I, considerei que a minha missão na ANP tinha sido 

cumprida. Voltei para o IFBA em março de 2015. Entretanto, logo em seguida fui convidado para 

assumir a Diretoria de Inovação da FINEP e voltei para o Rio em junho do mesmo ano. 

A passagem pela FINEP foi breve, em função da crise política vivida pelo país a partir de 2015. 

Fiquei na empresa até dezembro de 2015. Entretanto, a experiência foi muito positiva. Em momento 

de pressões fortes para cortar recursos da área de ciência e tecnologia, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI e a FINEP conseguiram, naquele momento, firmar uma posição que 

resultou na preservação dos recursos. Entretanto, o afastamento da Presidente da República através 

de golpe parlamentar levou, em seguida, à desestruturação do Ministério e a drásticos cortes nos 

recursos. 

No período em que estive na FINEP participei discussões muito ricas na diretoria que 

resultaram em decisões importantes. Foi estabelecida uma ampla discussão sobre o planejamento 

com orientação estratégica voltada para o desenvolvimento nacional contemplando três eixos 

estruturantes: 1) Expansão e consolidação do sistema nacional de C,T&I; 2) Promoção da inovação 

na empresa; e 3) Apoio a projetos estratégicos nacionais. A orientação se desdobrou em um 

planejamento que adotava como pressuposto a crítica à política implementada entre 2011 e 2014, a 

qual privilegiava o apoio a grandes empresas e subestimava a subvenção econômica enquanto 

instrumento de compartilhamento de risco para favorecer os projetos mais inovadores.  

Neste período a FINEP promoveu, também, uma discussão sobre a sua política operacional cujo 

resultado teve como norte o estabelecimento de critérios que levasse à aprovação de projetos mais 

inovadores. Nesta oportunidade, propusemos a revisão da seção que tratava da propriedade 
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intelectual. Sobre esta questão, a política operacional anterior, período 2011 – 2015, apenas 

estabelecia que a FINEP não iria requerer a titularidade nem a cotitularidade de patentes obtidas a 

partir de projetos por ela apoiados e incentivava as instituições apoiadas a informar sobre a 

estratégia para a proteção e apropriação das tecnologias desenvolvidas.  

No texto revisado para a política operacional para o período 2015 – 2018, a FINEP valoriza a 

apropriação de ativos intangíveis como instrumento de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras e elevação da competitividade das empresas brasileiras e como fator de estímulo ao 

desenvolvimento econômico e social do país. Mantem a posição de que a FINEP não requer a 

titularidade ou cotitularidade das patentes, mas estabelece que os títulos deverão pertencer, 

exclusivamente, às instituições e empresas brasileiras apoiadas, de forma a impedir que os ganhos 

com a comercialização dos conhecimentos produzidos no Brasil sejam drenados para outros países, 

como tem acontecido em alguns programas apoiados com recursos públicos. Na mesma direção, 

estabelece que os termos do ajuste sobre a propriedade intelectual deverão ser negociados, 

exclusivamente, pelas empresas e instituições brasileiras apoiadas e que o depósito ou registro dos 

pedidos de proteção deverão ser iniciados juntos ao INPI. Destaca-se, finalmente, a orientação de 

que as tecnologias desenvolvidas deverão ser, preferencialmente, produzidas e comercializadas por 

empresas brasileiras, contribuindo para a produção nacional e geração de emprego e renda. 

Tomadas em conjunto, as diretrizes sobre propriedade intelectual aprovadas na política operacional 

2015 – 2018 orientam a área técnica da FINEP a considerar as questões relativas a propriedade 

intelectual no julgamento e acompanhamento dos projetos apoiados tendo em vista o 

desenvolvimento nacional, o que não se colocava na política anterior.  

Duas ações concretizadas mais especificamente na diretoria de inovação merecem destaque: o 

lançamento do edital Inova Química, em parceria com o BNDES, voltado para o apoio a projetos de 

inovação de empresas na indústria química, e a aprovação e lançamento do Programa FINEP 

Startup, um programa inovador através do qual a FINEP, em parceria com investidores anjo, 

apoiaria projetos de empresas que já tivessem um produto inovador mas apresentassem dificuldades 

de introduzi-lo no mercado, ou seja, o foco seria o apoio a empresas que se estivessem à beira do 

chamado vale da morte. Neste programa, a FINEP apoiaria a empresa com recursos financeiros em 

um contrato de opção de compra, o qual possibilitaria à Financiadora transformar o seu apoio 

financeiro em participação acionária naquelas empresas que lograssem êxito. Embora lançado em 

evento no Mato Grosso, juntamente com a ANPROTEC e a ANJOS DO BRASIL, o projeto não foi 

levado adiante pela nova diretoria da FINEP.  
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6.  ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 
 

Depois de uma breve iniciação à pesquisa no laboratório de cristalografia do Instituto de Física 

da UFBA durante a graduação, a minha atividade de pesquisa se inicia, de fato, no programa de 

estudo da dinâmica e estabilidade de filmes líquidos finos biológicos, concretizado nos projetos de 

mestrado e doutorado. Os filmes líquidos finos são ubíquos em organismos vivos e ocorrem nas 

vias aéreas pulmonares, em dutos flexíveis, no escoamento da película lacrimal e em adesão celular. 

As membranas celulares, que delimitam células e organelas, são constituídas de bicamadas lipídicas 

com proteínas e açucares inseridos e podem ser modeladas como filmes líquidos finos. Películas 

aquosas se formam a interação entre interfaces biológicas como a adesão celular.  

Os trabalhos desenvolvidos nesta área resultaram inicialmente na dissertação de mestrado 

(RAMOS DE SOUZA, 1994) e o prosseguimento da pesquisa na mesma linha, resultou na tese de 

doutorado (RAMOS DE SOUZA, 1999). No trabalho de dissertação derivamos a equação de 

evolução espaço-temporal da espessura de uma bicamada lipídica fina imersa em um meio 

eletrolítico submetida a forças de estéreo-repulsão, de van der Waals e eletrostáticas, em 

aproximação de longos comprimentos de ondas. A equação foi resolvida através de uma análise 

fracamente não-linear, a qual mostrou que as não linearidades alteram drasticamente o tempo de 

ruptura do filme.  

A tese foi escrita na forma de artigos e integrou quatro estudos. No momento da defesa, dois dos 

quatro artigos já tinham sido publicados, um estava submetido e foi publicado pouco tempo depois 

da defesa tese e o quarto foi submetido após a defesa e publicado em 2002. No desdobramento, 

foram ainda publicados um capítulo de livro e um quinto artigo que decorreram da pesquisa 

realizada para a tese.  

O primeiro artigo da tese (RAMOS DE SOUZA et al., 1997) aborda a dinâmica não-linear de 

filmes de lipídios submetidos a forças eletrostáticas. O segundo artigo, que resultou da atividade de 

pesquisa desenvolvida na ULB, analisa a formação de padrões estacionários em filmes líquidos 

finos com surfactantes insolúveis nas interfaces (RAMOS DE SOUZA; GALLEZ, 1998). O terceiro 

estudo, realizado em colaboração com o Prof. William T. Coakley, da Universidade de Cardiff, 

versa sobre a influência da força iônica na formação de contatos localizados entre membranas de 

eritrócitos (COAKLEY et al., 1999). Finalmente, no quarto trabalho (RAMOS DE SOUZA et al., 
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2001) estudamos a evolução de filmes líquidos finos delimitados por uma fase viscosa com 

surfactantes eletricamente carregados e um substrato sólido. 

Tomados em conjunto, estes trabalhos resultam do emprego da teoria eletro-hidrodinâmica de 

soluções iônicas no estudo da adesão de células e vesículas em substratos, adesão célula-célula e 

adesão vesícula-vesícula. Tais sistemas biológicos foram modelados como um filme aquoso fino 

entre duas superfícies interagentes com surfactantes insolúveis adsorvidos nas interfaces entre dois 

fluidos, em cujo modelo a camada aquosa é considerada como um fluido newtoniano viscoso 

incompressível sob a ação de forças externas não-específicas, a exemplo das forças de van der 

Waals, eletrostáticas, de hidratação, de estéreo-repulsão e/ou de depleção molecular.  

Inicialmente o nosso estudo foi desenvolvido através de modelos previamente propostos. Em 

tais modelos, a dinâmica de um filme aquoso fino delimitado por uma fase gasosa e um substrato ou 

por duas fases gasosas é governada por um sistema de equações de evolução fortemente não-

lineares, em aproximação de longos comprimentos de ondas, para a espessura do filme e para a 

concentração interfacial de surfactantes.  

Mostramos, através de uma análise de bifurcação e da resolução numérica das equações, que o 

crescimento de instabilidades interfaciais em um filme plano com concentração homogênea de 

moléculas surfactantes pode levar à formação de padrões morfológicos estacionários (RAMOS DE 

SOUZA; GALLEZ, 1998). Em particular, soluções estacionárias periódicas, de comprimento de 

onda da ordem de 1µm, concordam com resultados experimentais obtidos em adesão de eritrócitos 

suspensos em uma solução contendo moléculas de dextrana, em diferentes concentrações salinas 

(COAKLEY et al., 2001).  

Estes trabalhos estabelecem um ponto de corte em relação às abordagens que vinham sendo 

empregadas, cujo objetivo era o estudo da influência das não-linearidades no tempo de ruptura do 

filme. Mostramos, através de análise de bifurcação e de solução numérica das equações, que o 

crescimento das instabilidades pode levar não apenas à ruptura do filme, mas sobretudo à formação 

de padrões estacionários, em concordância com observações experimentais. 

Entretanto, a não consideração, pelos modelos existentes, de importantes parâmetros físico-

químicos das membranas, tais como a viscosidade e o campo de forças no seu interior, nos levou à 

proposição de um modelo teórico, devotado à descrição da dinâmica de filmes líquidos finos 

delimitados por membranas fluidas. O modelo foi, então, confrontado com resultados experimentais 

nos quais se observam ondulações na superfície de uma vesícula contendo lipídios positivamente 

carregados ao aderir a um substrato com carga elétrica de sinal oposto.  
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Nosso modelo prevê que a competição entre forças de pressão eletrostática atrativas e repulsivas 

e o balanço entre fluxos de difusão, em um gradiente de concentrações, e fluxos de migração iônica, 

em um campo elétrico, levam a soluções estacionárias nas quais os lipídios carregados estão mais 

concentrados nas regiões de menor espessura do filme (RAMOS DE SOUZA et al., 2001). As 

equações de evolução obtidas neste trabalho abrem novas perspectivas para o estudo da dinâmica de 

filmes líquidos finos, contribuindo, em particular, para uma melhor compreensão de vários 

fenômenos biológicos, a exemplo da adesão celular.  

O trabalho realizado para a tese, juntamente com trabalhos prévios de pesquisadores com os 

quais colaboramos, tem sido reconhecido na literatura como uma das principais contribuições à 

produção de conhecimento sobre filmes líquidos finos presentes em sistemas biológicos 

(CRASTER; MATAR, 2009).  

Após a defesa da tese, no início de 1999, o novo desafio seria a estruturação da atividade de 

pesquisa no CEFET-BA. No ano seguinte tive projeto de pesquisa aprovado no Edital PRODOC da 

FAPESB de apoio à pesquisa realizada por recém-doutores através de pequeno “enxoval”. A 

aprovação do orçamento de R$ 11,7 mil permitiu montar uma estrutura mínima para iniciar as 

atividades de pesquisa no CEFET-BA. O trabalho realizado no período foi baseado nas 

repercussões dos resultados da tese. Em uma das publicações, mostramos que quando se formam 

padrões estacionários não-homogêneos em filmes finos, o escoamento dos eletrólitos leva à 

formação de células de convecção no interior do filme (ANTENEODO et al., 2000). Em livro 

editado pela Imperial College Press, publicamos um capítulo sobre a formação de padrões em 

filmes líquidos finos com aplicações em ciência dos materiais (GALLEZ; RAMOS DE SOUZA, 

2002). 

Em atendimento a demandas institucionais, me engajei, entre 2000 e 2001, como orientador, no 

curso de Mestrado em Pedagogia Profissional, oferecido a professores do CEFET-BA pelo Instituto 

Superior Pedagógico para la Educación Técnica Professional – INSPETP / Cuba. No âmbito deste 

convênio orientei as cinco dissertações (Tabela 2). 

A dissertação de Elionel Valverde se desdobrou na publicação de um artigo na Revista E.T.C., 

publicada pelo IFBA, versando sobre uma metodologia de resolução de problemas de física voltada 

para o favorecimento da independência cognitiva (VALVERDE; PITOMBO; RAMOS DE 

SOUZA, 2004). 

Na continuidade, orientei estudantes no âmbito do Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica do CEFET-BA. Dentre eles, se destacam os trabalhos realizados sobre o oscilador de 
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van der Pol (MACHADO JÚNIOR; RAMOS DE SOUZA, 2005) e a análise de estabilidade das 

equações de evolução de filmes líquidos finos (NERIS; RAMOS DE SOUZA, 2005). 

Tabela 2. Dissertações de mestrado defendida no INSPECT 
Mestrando(a) Título da dissertação 
Elinoel Júlio dos 
Santos Valverde 

Desenvolvimento da Independência Cognoscitiva dos Alunos na Disciplina 
Física do Ensino Médio do CEFET-BA 

Jeová Lacerda 
Calhau 

Estratégia metodológica centrada nos métodos e técnicas participativas, 
para melhorar o rendimento acadêmico dos estudantes do primeiro ano do 
ensino médio na disciplina Física do CEFET-BA 

Ângela Cristina da 
Fonseca Mirante 

Projeto Micro Curricular da Disciplina Matemática no Curso Técnico de 
Química do CEFET-BA 

Tânia Jussara Silva 
Santana 

Desenho Micro-currícular de Matemática elaborado por Unidades de 
Competência para o Curso Técnico de Edificações do CEFET-BA 

Luiz Emílio Santos 
de Oliveira 

Modelo de Programa por Competências da Disciplina Organização e 
Normas e Qualidade do Curso Técnico de Instalação e Manutenção 
Eletrônica do CEFET-BA 

 

Depois da tese, o projeto de pesquisa mais arrojado foi desenvolvido em parceria com o 

Laboratório de Biotecnologia e Ecologia e Microbiologia de Microrganismos – LABEM, Instituto 

de Ciências da Saúde, UFBA, liderado pelo Prof. Paulo Fernando Almeida. Esta colaboração 

propiciou o trabalho em uma nova linha de pesquisa, voltada para o desenvolvimento de tecnologias 

para o controle da produção de gás sulfídrico em campos de petróleo através de alternativas 

biotecnológicas.  

O projeto foi financiado pela Petrobras – entre 2003 e 2005, com recursos da obrigação de 

investimentos em P&D estabelecida pela ANP – e pela FINEP. Este financiamento possibilitou a 

instalação do Laboratório de Biofísica Teórica e Computacional - LABIC no IFBA, no qual 

montamos um cluster de computadores para a modelagem biomoléculas envolvidas na produção 

biogênica de gás sulfídrico. Mesmo após o fim do financiamento da pesquisa pela Petrobras, esta 

linha de pesquisa teve continuidade, por cerca de dez anos, e resultou no desenvolvimento de 

tecnologias inovadoras que foram patenteadas. 

A produção de gás sulfídrico ocorre em reações catalisadas por enzimas presentes em bactérias 

redutoras de sulfato. A estratégia adotada para inibir a produção do gás foi a pesquisa de potenciais 

inibidores enzimáticos, a qual foi realizada através de técnicas de modelagem molecular, realizadas 

no IFBA, e de ensaios laboratoriais, realizados na UFBA. O trabalho resultou em duas dissertações 
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defendidas no Instituto de Física da UFBA, uma tese defendida na Rede Nordeste de biotecnologia 

– RENORBIO, três artigos e duas patentes. 

Inicialmente foi realizada a modelagem molecular de enzimas envolvidas nas reações de 

produção de gás sulfídrico (DOS SANTOS et al., 2010). Em seguida, a realização de experimentos 

computacionais e ensaios laboratoriais permitiram a seleção de três compostos que mostram grande 

potencial de atuação como inibidores enzimáticos (DOS SANTOS et al., 2014). Uma tecnologia 

promissora de controle da produção de gás sulfídrico com o uso de múltiplos ligantes foi, em 

seguida, desenvolvida (DOS SANTOS et al., 2014). Este último trabalho resultou no depósito de 

mais um pedido de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. 

Uma passagem interessante na pesquisa desses inibidores enzimáticos se deu quando os testes 

de alguns produtos químicos em experimentos computacionais indicavam o seu potencial de 

inibição das enzimas, mas estes resultados não se confirmavam em laboratório. O problema é que as 

simulações computacionais eram realizadas com o potencial inibidor em contato direto com a 

enzima, enquanto que no laboratório o produto químico teria que penetrar nas bactérias para entrar 

em contato com a enzima. A utilização posterior de excipientes que viabilizavam a passagem dos 

inibidores para o interior das bactérias resolveu o problema e os resultados laboratoriais 

confirmaram as previsões obtidas em computador. Uma revisão sobre a pesquisa realizada nesta 

área pode ser encontrada em capítulo de livro que publicamos no início do desenvolvimento desta 

linha de pesquisa (ALMEIDA et al., 2006). 

Esta colaboração com o LABEM/UFBA foi muito importante em termos de desenvolvimento de 

tecnologias que foram patenteadas. Inicialmente, patenteamos o método para controle da 

biossulfetogênese baseado na injeção de um complexo de substâncias encerradas em matrizes 

nanométricas na linha de água de injeção do poço de petróleo (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, 

2011). Uma outra patente está relacionada à tecnologia de inibição da produção de gás sulfídrico 

através da injeção de uma solução aquosa contendo agentes quelantes e/ou antioxidantes 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2015). Por conta destes dois trabalhos, fomos 

agraciados, em 2010 e 2011, com o prêmio INVENTOR UFBA, na categoria INVENTOR 

NACIONAL. Outra patente de tecnologia desenvolvida de controle da produção de gás sulfídrico 

através da introdução no poço de múltiplos ligantes foi também depositada no INPI, mas 
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infelizmente a UFBA perdeu o prazo de cumprimento de diligência, o que resultou no cancelamento 

da patente. Esta tecnologia também foi premiada pela ANP em 2014. 

Paralelamente, a minha atuação em gestão de ciência, tecnologia e inovação levou ao início de 

nova linha de pesquisa, a partir de 2007, voltada para o estudo da gestão da ciência, tecnologia e 

inovação e de sistemas de inovação. Esta atividade de pesquisa resultou, até aqui, na conclusão da 

coorientação de uma tese no Núcleo de Pós-Graduação em Administração, Escola de Administração 

da UFBA e da orientação de uma tese no DMMDC. Dentro desta linha de pesquisa foram 

publicados ainda um capítulo de livro e dois artigos nos anais da Rio Oil & Gas, uma conferência 

internacional realizada a cada dois anos no Rio de Janeiro.  

Armond de Melo (2012), que conquistou o Prêmio CAPES de Tese 2013, estudou a cooperação 

universidade-empresa a partir da análise de redes de coinvenção, no período 1998 – 2008, no 

segmento “fabricação de produtos químicos”. O estudo permitiu constatar que, no segmento 

estudado, a relação universidade-empresa é mais intensa em nível de coinvenção do que de 

cotitularidade, tendo como principais atores acadêmicos as universidades públicas da região Sudeste 

e, nestas, os seus pesquisadores de alta produtividade acadêmica. Tais pesquisadores desempenham 

papeis mais centrais nas redes de coinvenção, principalmente pela articulação de equipes mistas, 

envolvendo acadêmicos e não-acadêmicos.  

Dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC foram utilizados por Mahl (2016) para 

analisar a evolução dos sistemas de inovação de 13 estados brasileiros no período 2000 – 2011. Os 

resultados obtidos através de uma análise fatorial indicam a existência de uma boa correlação 

positiva entre fatores associados aos investimentos em P&D e aos impactos da inovação e uma 

correlação negativa entre estes dois fatores e o fator que corresponde aos obstáculos à inovação.  

De uma maneira geral, os estados das regiões sudeste, sul e centro-oeste se mostraram mais 

inovadores do que os estados das regiões norte e nordeste.  

Ainda no âmbito da gestão de C,T&I e dos sistemas de inovação, estudo realizado na FAPESB 

sobre as características dos sistemas de produção de estados selecionados do Brasil ajudou no 

planejamento da atuação da Fundação na área de inovação. Analisamos os dados fornecidos na 

Pesquisa Industrial Anual – PIA e na Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC, ambas 

realizadas pelo IBGE, para 13 estados brasileiros. Santa Catarina é o estado que apresentou maior 

taxa de empreendedorismo, de 60,6 empresas por 50 mil habitantes. No outro extremo estava o 

estado da Bahia, com a menor taxa entre os 13 estados, de 7,8 empresas por 50 mil habitantes. Este 

estudo mostrou ainda que Santa Catarina, embora tivesse, em 2005, um PIB industrial ligeiramente 



 

37 
 

37 

menor do que o da Bahia, tinha números de empresas e de pessoas empregadas aproximadamente 

três vezes maior e total de salários na indústria igual a aproximadamente o dobro da Bahia. Neste 

sentido, ficou evidente o grau de concentração do parque industrial baiano e a necessidade de ações 

específicas de estímulo ao empreendedorismo. Em seguida promovemos uma missão de trabalho ao 

Sul do Brasil, com o objetivo de conhecer os sistemas de inovação de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, na qual contamos com a participação de professores das principais universidades e 

instituições de pesquisa do estado da Bahia. No caso de Santana Catarina, ficou evidente a 

importância da Fundação CERTI, que tinha sido instalada no campus da Universidade Federal de 

Santana Catarina há cerca de 30 anos, e do Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas – CELTA, uma incubadora de empresas que, pelos resultados do seu trabalho, 

transformou a área em que está instala em Florianópolis, em um verdadeiro parque tecnológico. 

Naquele ano, o CELTA já tinha graduado cerca de 40 empresas, que se encontravam instaladas no 

seu entorno. 

Na ANP, realizamos estudos sobre os incentivos à pesquisa e desenvolvimento no setor de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis do Brasil (RAMOS DE SOUZA et al., 2012) que serviram 

de suporte à elaboração das novas regras de aplicação dos recursos da obrigação de investimentos 

em P&D pelas empresas petrolíferas. Através deste trabalho mostramos que 40% a 60% dos 

recursos investidos pelas empresas petrolíferas, através da obrigação de investimentos em P,D&I, 

correspondem a renúncias fiscais da União, na forma de participação especial e impostos. Este 

achado ajudou bastante na fundamentação da proposta de revisão das regras apresentadas pela ANP. 

Para se ter ideia sobre o seu impacto, quando submetemos este artigo à Rio Oil & Gas de 2012, o 

parecer inicial que recebemos criticava a nossa análise sobre a origem dos recursos e condicionava 

o aceite do artigo à sua reconsideração. Nós recorremos, mantivemos o conteúdo e o trabalho foi 

finalmente aceito. 

Em outro trabalho (PINHO; REGUEIRA; RAMOS DE SOUZA, 2014), analisamos o portfólio 

de patentes das 10 maiores empresas de energia do mundo, o qual permitiu tirar conclusões sobre as 

empresas que lideram o desenvolvimento tecnológico no setor de petróleo. No período 1963 – 2013, 

a ExxonMobil e a Shell foram as empresas que mais depositaram patentes. A Petrobras figura como 

a penúltima empresa em termos do número de patentes depositadas. Ainda, a Shell se destaca como 

a empresa que mostrou maior regularidade em depósito de patentes, mantendo o depósito de cerca 

de 300 patentes por ano durante 50 anos. Por outro lado, o dado mais importante dos últimos anos 

tem sido o papel desempenhado pela China no desenvolvimento tecnológico para o setor. No 
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período 2010 – 2013, as chinesas Sinopec e CNPC foram, entre as dez maiores empresas de energia 

do mundo, aquelas que mais depositaram patentes.  

Mais recentemente, estudamos os desenvolvimentos tecnológicos em recuperação avançada de 

petróleo (PINHO et al., 2016), através da análise de patentes depositadas entre 1980 e 2014, o que 

resultou na identificação de 2.363 patentes. O tema tem apresentado interesse crescente nos últimos 

anos e os países que lideram o número de depósitos na condição de país de origem, ou seja, país no 

qual foi realizado o primeiro depósito da patente, são China, seguida dos EUA, Grã Bretanha e 

Noruega. A pesquisa também identificou uma correlação entre o número de patentes depositadas e 

o preço da commodity.  

Após o meu retorno na integralidade às atividades no IFBA, em 2016, nós apresentamos um 

projeto à Petrogal Brasil S/A, que foi recentemente aprovado, no âmbito da obrigação de 

investimentos em P,D&I da ANP. Este projeto, que será executado em parceria entre o Polo de 

Inovação do IFBA, instalado no Parque Tecnológico da Bahia, e o LABEM/ICS/UFBA, tem como 

objetivo o desenvolvimento de alternativa biotecnológica sustentável para o aumento do fator de 

recuperação de petróleo em reservatórios carbonáticos. Estes reservatórios ocorrem principalmente 

no pré-sal brasileiro. A sustentabilidade da proposta se se ressalta pelo fato de que a água produzida 

no processo de extração do petróleo será utilizada como meio para a produção de produtos químicos 

por microrganismos. Tais produtos serão então utilizados em experimentos laboratoriais em células 

holder para analisar a sua efetividade no aumento do fator de recuperação de petróleo. O projeto 

envolverá a realização de modelagem computacional e ensaios laboratoriais, que serão realizados, 

respectivamente, no IFBA e na UFBA. 

Nós já vínhamos estudando o tema de recuperação avançada de petróleo e, em 2010, 

publicamos um artigo de revisão nos anais da Rio Oil & Gas 2010 (ALMEIDA; RAMOS DE 

SOUZA, 2010). Inclusive, apresentamos projeto à Petrobras, em 2011, que encaminhou para análise 

da ANP e resultou aprovado. Entretanto, devido à demora da tramitação na universidade, o projeto 

não foi contratado. 

O projeto recentemente aprovado pela Petrogal Brasil S/A permitirá o retorno ao tema de 

pesquisa da minha tese, visto que vem sendo mostrado recentemente que uma das dificuldades 

enfrentadas no processo de extração de petróleo está associada à formação de filmes aquosos finos, 

cuja estabilidade leva à adesão do óleo à rocha. Estudos tem revelado que a diminuição da 

concentração salina do meio pode levar ao aumento do fator de recuperação do petróleo (MYINT; 

FIROOZABADI, 2015). Conclusões semelhantes foram tiradas no trabalho no qual estudamos a 
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influência da força iônica na adesão de membranas (COAKLEY et al., 1999). Neste sentido, o 

nosso trabalho prévio nos coloca em uma posição privilegiada para a investigação destes 

fenômenos. 

 

 

 

 

6.1 Trabalhos de extensão 

 

Em termos de trabalho de extensão, farei referência a quatro projetos ou atividades dos quais 

participei, entre 1999 e 2007. Durante alguns anos integrei a equipe de organização das Olimpíadas 

Brasileiras de Física – OBF na Bahia. Neste trabalho organizamos equipes em escolas públicas e 

particulares de ensino médio de preparação e organização dos estudantes para participação nas 

olimpíadas. Esta atuação na OBF resultou na publicação de um livro com professores da UFBA e 

da UEFS (MARTINS et al., 2006). 

Participei do Projeto de Qualificação, Consultoria e Implantação de Programa de Garantia de 

Qualidade em Raios-X Diagnóstico, iniciado em 2002 e financiado pela Divisão de Vigilância 

Sanitária – DIVISA / Governo do Estado da Bahia. Neste projeto participei de atividades 

relacionadas à meta física de qualificação de técnicos da DIVISA através de um curso de 200h em 

radiações ionizantes voltado para aplicações em vigilância sanitária. 

Em 2004, encaminhamos projeto ao CNPq, coordenado pelo Prof. Paulo Mascarello Bisch, no 

âmbito da chamada do Comitê Brasileiro-Argentino de Biotecnologia – CBAB, para a realização do 

curso de Modelagem Computacional de Sistemas Biológicos, aberto a estudantes da América do 

Sul. O curso abordou os temas bioinformática, dinâmica molecular e modelagem de biointerfaces e 

foi ministrado no Instituto de Física da UFBA, no período de 31 de maio a 12 de junho de 2004, por 

nove professores da UFRJ, Universidade de La Plata, LNCC, FIOCRUZ, UFBA e CEFET-BA, 

sendo oito doutores e uma mestra. Participaram do curso 23 alunos: 17 brasileiros e seis argentinos. 

Esta iniciativa foi importante para o fortalecimento da nova linha de pesquisa em controle da 

produção de gás sulfídrico em campos de petróleo posto que o seu desenvolvimento requeria 

expertise em modelagem molecular e, neste sentido, foi importante no desenvolvimento das 

dissertações dos alunos que participaram deste projeto de pesquisa.  
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Em 2006 e 2007 executamos o projeto de extensão Portal de Inclusão, em cooperação com a 

Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Salvador, o Instituto Stefanini e a ONG Arquitetos 

do Futuro. O Portal de Inclusão era um programa de inclusão sócio-digital e reforço escolar para 

alunos da 8ª. série do ensino municipal da rede pública municipal de ensino de Salvador, no turno 

oposto, com carga horária semanal de 20 horas. Para execução do programa, foi selecionado um 

grupo de professores, principalmente do CEFET-BA, que elaboraram módulos de língua 

portuguesa, matemática e geografia e ministraram aulas para um total de 200 alunos. As avaliações 

realizadas mostraram uma melhoria significativa dos alunos ao longo do processo de realização do 

projeto. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

O relato acima deixa claro a minha dedicação, nos últimos 30 anos, ao ensino, à pesquisa, à 

extensão e à gestão em ciência, tecnologia e inovação. Ao longo deste período, podemos identificar 

três fases da minha atuação. A primeira fase, entre 1986 e 1994, se caracterizou pelo ensino de 

física básica e física aplicada nos cursos técnicos de nível médio, em aulas teóricas e de laboratório, 

envolvendo a contribuição na montagem e elaboração de roteiros de experimentos. A instituição – 

ETFB – tinha atribuições exclusivas de ensino e os professores com contrato de tempo integral 

assumiam entre 22 e 24 horas-aula por semana. Ainda nesta fase se inicia a minha atividade de 

pesquisa, a partir do ingresso no mestrado em física, em 1992. 

A segunda fase, no período 1995 – 2007, no qual a ETFB já tinha se transformado em CEFET-

BA, com atribuições de ensino, pesquisa e extensão, é caracterizada, inicialmente, pela realização 

de atividades de pesquisa em tempo integral, durante o doutoramento, entre 1995 e 1998, cujos 

resultados tem reconhecimento internacional pela produção de conhecimento sobre a dinâmica e 

estabilidades de filmes finos biológicos. Adicionalmente, realizei atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, entre 1999 e 2007. Neste período as minhas atividades de ensino incluíram a 

responsabilidade pela disciplina física geral e experimental IV, inclusive com a montagem do 

laboratório desta disciplina, além de ministrar aulas de metodologia da pesquisa para os cursos de 

engenharia e administração e aulas para de física para cursos técnicos. Além disso, desenvolvi 

atividades de ensino e/ou orientação, em nível de pós-graduação, no programa de pós-graduação em 

física da UFBA, programa de mestrado em mecatrônica da UFBA, no DMMDC, no mestrado em 

pedagogia profissional INSPETP / Cuba, no mestrado em biotecnologia da UFBA e no curso de 

especialização em gestão de instituições públicas de ensino do CEFET-BA. Concomitantemente, 

esta fase incluiu a realização de atividades de extensão no âmbito das olimpíadas brasileiras de 

física, no projeto Portal de Inclusão, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Cultura 

de Salvador, e no curso de Modelagem Computacional de Sistemas Biológicos, no âmbito da 

chamada CNPq / Comitê Brasileiro-Argentino de Biotecnologia – CBAB. 

Neste período tive participação ativa na regulamentação e estruturação da atividade de pesquisa 

no IFBA, através da participação na comissão que propôs a criação do CACT, do FUNPED e do 

Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica. A coordenação do primeiro projeto de 

infraestrutura do CEFET-BA junto à FINEP foi o primeiro passo para a estruturação da pesquisa de 

forma mais abrangente na instituição.  
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A terceira fase, de 2008 aos dias atuais, no início da qual o CEFET-BA é transformado em 

IFBA, é caracterizada em primeiro lugar pela minha atuação em gestão de ciência, tecnologia e 

inovação, através do exercício dos cargos de diretor de inovação da FAPESB, superintendente de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico da ANP e diretor de inovação da FINEP. Estas atividades 

resultaram na implantação da diretoria de inovação da FAPESB, na revisão do regulamento da 

obrigação de investimentos em P,D&I pelas empresas petrolíferas e na revisão da política 

operacional da FINEP. Nesta fase, a minha atuação em ensino tem continuidade na pós-graduação, 

através da orientação de alunos no DMMDC, no núcleo de pós-graduação da Escola de 

Administração da UFBA, na RENORBIO e no mestrado em biotecnologia da UFBA.  

Mais recentemente, a partir de 2016, retomei as atividades de ensino de graduação, no curso de 

tecnologia em radiologia, e de pós-graduação, no DMMDC, no PPGESP e no PROFNIT. Esta fase 

é ainda caracterizada pelo desenvolvimento de atividades de pesquisa que resultaram em produção 

científica e tecnológica, na forma de artigos científicos e patentes, principalmente nas áreas de 

controle da produção de gás sulfídrico em poços de petróleo e no estudo de sistemas de inovação e 

do desenvolvimento tecnológico na área de petróleo e gás. 

Nessa perspectiva, a minha atuação no IFBA está delineada nas atribuições que tenho assumido 

desde 2016. As atividades de ensino tendem a se consolidar, na graduação, no curso de tecnologia 

em radiologia. Já na pós-graduação, a tendência é concentrar a atuação no DMMDC, PPGESP e 

PROFNIT, visto que, dos programas que tenho participado, estes contam com a participação 

institucional do IFBA.  

Em termos de pesquisa, a atividade prioritária nos próximos anos tende a ocorrer em torno do 

projeto de desenvolvimento de tecnologias para o aumento do fator de recuperação de petróleo em 

reservatórios carbonáticos, posto que se trata de um projeto apoiado com recursos financeiros pela 

Petrogal/ANP. Este projeto deverá integrar estudantes dos programas de pós-graduação dos quais 

participo. Além disso, outros temas de pesquisa, especialmente em gestão de ciência, tecnologia e 

inovação e em estudos sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes, deverão ser 

desenvolvidos, no DMMDC e no PROFNIT.  

Ainda sem um projeto formatado, pretendo desenvolver atividades de extensão voltadas para a 

transferência de tecnologias desenvolvidas no IFBA para empresas ou empreendimentos solidários. 

Atividades deste tipo poderão se encaixar em projetos de teses e dissertações no DMMDC e no 

PROFNIT. Uma primeira iniciativa nesse sentido já começou a ser desenhada com a aprovação de 

um projeto de doutorado no DMMDC, cujo objetivo é estudar o potencial de comercialização de 
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tecnologias de recuperação avançada de petróleo. O projeto em tecnologias de recuperação 

avançada de petróleo inclui, além do desenvolvimento tecnológico, a gestão de conhecimento nesta 

área. Mais especificamente, este projeto deverá resultar em atividades que levem à difusão do 

conhecimento em físico-química de interfaces biológicas, inclusive com a publicação de um livro 

neste tema, que ainda é pouco difundido no Brasil. 

Em resumo, a primeira fase aqui descrita, ou fase ETFB, é caracterizada pela atuação no ensino 

técnico de nível médio. A segunda fase, ou fase CEFET-BA, é marcada pela atuação em ensino 

superior, de graduação e pós-graduação, por intensa atividade de pesquisa, pela contribuição à 

gestão acadêmica, na forma de regulamentação e estruturação da atividade de pesquisa e por ações 

na área de extensão. A fase atual, ou fase IFBA, foi iniciou com dedicação intensiva à gestão de 

C,T&I, combinada com a atividades de pesquisa e atividades de ensino na forma de orientação de 

estudantes de pós-graduação. A partir do início de 2016, a prioridade da minha atuação volta a se 

dar nas atividades de ensino e pesquisa. 

Este memorial descreve uma trajetória de dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão. Creio 

que o amadurecimento, tanto do ponto de vista científico quanto da gestão de C,T&I, levará à 

intensificação da minha contribuição à instituição nos próximos anos. 
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