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“Durmo irrequieto, e vivo num sonhar irrequieto 

De quem dorme irrequieto, metade a sonhar”. 

(Álvaro de Campos – Lisbon revisited, 1926) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Escrever um memorial quando já se adquiriu certa maturidade pessoal e profissional é uma 

ótima oportunidade para refletir sobre a trajetória de vida, avaliar escolhas e projetar o futuro. Foi com 

essa disposição que me debrucei sobre o texto que ora apresento. Um exercício de memória e reflexão 

que me propiciou saborear fatos, entender comportamentos e projetar um futuro possível. 

Iniciar pela história de vida, embora o referido documento deva versar sobre o percurso 

profissional e “demonstrar dedicação obrigatoriamente ao ensino e à pesquisa e/ou à extensão e à 

gestão acadêmica” (IFBA, 2014), me pareceu apropriado. Afinal, a trajetória profissional derivou do 

ser humano que se formou, diante das opções que teve e das decisões que teve que tomar. Registrar, 

portanto, ainda que de forma não aprofundada, questões da vivência familiar e social pode ajudar a 

explicar virtudes, limites e debilidades do profissional que me tornei. 

Nasci de uma família classe média baixa, em 1963, em Salvador, na antiga Vila Marítima, uma 

área entre os bairros da Calçada e Liberdade. Filho único de um casal de marinheiro mercante e dona 

de casa, pouco desfrutei das benesses e malefícios de ser o único rebento, pois ao nascer minha mãe já 

havia adotado um sobrinho, seis anos mais velhos e sempre tido como meu irmão. 

Meus pais não tinham alta escolaridade. A minha mãe possuía o que hoje é denominado de 

ensino fundamental I, ou o curso primário na época, e o meu pai o ensino fundamental II, ou o ginasial 

como era chamado. Entretanto, meu pai, adorava ler e ao longo do exercício da sua profissão na Marinha 

Mercante teve a possibilidade de estudar e atingir uma formação semelhante à de um curso técnico em 

mecânica. Dessa forma, mesmo a família não tendo alta escolaridade, vivia cercado pelos livros de meu 

pai. 

Estudar era uma prioridade para meus pais e cresci ouvindo que tinha que me formar na 

universidade. Fui alfabetizado em casa e quando fui para a escola, no mesmo bairro, já o fiz ingressando 

no primeiro ano. O primeiro dia de aula, lembro-me vagamente, foi prazeroso, mas logo nos primeiros 

dias fui diagnosticado com uma “deformidade” que me gerou vários momentos de desconforto: eu era 

canhoto e fui obrigado a escrever com a mão direita à base de reguadas. Faço esse registro apenas como 

uma experiência curiosa, pois afora a troca de mão constante no uso dos talheres que tenho até hoje, 

conscientemente, não vislumbro nenhuma marca desses episódios. 

Adiante, dificuldades financeiras fizeram a família se mudar para Feira de Santana e lá cursei 

as duas últimas séries do primário. Assim, os estudos do curso primário seguiram sem grandes 

novidades e embora observasse sempre algum sobressalto na família devido à escassez das posses. Foi 

uma infância tranquila entre deveres, livros, bolas de gude, patinetes e carrinhos de lata. 

Voltamos a morar em Salvador no ano de 1975 e cursei da sexta à oitava série no Colégio 
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Estadual Alípio Franca, no bairro do Bomfim. Foi nesse período que fui consultado por minha mãe 

sobre a possibilidade de estudar na Escola Técnica Federal da Bahia (ETFB). Não tinha uma noção 

muito clara do que era ser técnico industrial, mas meu pai achava que tinha tino para isso, pois passava 

muito tempo mexendo com as ferramentas e tentando consertar coisas, embora a taxa de sucesso fosse 

irrisória. Aliás, durante esse período, os meus maiores passatempos eram os livros e os 

“pseudoconcertos”. 

Nesse sentido, o curso Delta foi o escolhido para fazer o preparatório para ingressar na ETFB 

e durante a oitava série frequentava, três vezes por semana, no período da tarde, o cursinho. Valeu o 

sacrifício: passei! A passagem pela ETFB, acredito, seria decisiva na minha formação profissional e nos 

caminhos que seguiria daí por diante. Na antiga Escola Técnica descobri um mundo novo. 

As ETFB eram uma continuação das Escolas de Aprendizes e Artífices, criadas em 1909 para, 

dentre outros objetivos, “habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 

technico e intelectual” (BRASIL, 1909 apud Rossetti Júnior, 1999). Essas instituições foram 

reformuladas na década de 40 do século passado, para atender o ciclo de industrialização de substituição 

das importações. Mais tarde, em meados da década de 60 do mesmo século, novamente foi transformada 

para formar técnicos, visando suprir de mão de obra a nova indústria que começava a se instalar no país. 

Assim, possuía um currículo fortemente tecnicista e pouco voltado para a cultura geral. 

Todavia, a ETFB que encontrei entre o final da década de 70 e início dos anos 80 do século 

XX, era cheia de contradições. Aliada a uma formação técnica e disciplinar rígida, fervilhava um 

ambiente político e cultural forte. Desconheço estudos que avaliem os fatores que levaram à formação 

desse ambiente, mas arrisco, como observador, especular três deles. Como primeiro fator, o maior 

salário atraiu professores diferenciados nas áreas de cultura geral; em segundo lugar, a necessidade de 

novos conhecimentos técnicos trouxe muitos profissionais que atuavam no setor produtivo para atuar 

como professores e que se juntaram a outros, formados pela própria instituição; por fim, aponto como 

terceiro fator a possibilidade da classe média alta ter enxergado a ETFB como um espaço privilegiado 

no preparo dos seus filhos para os futuros exames vestibulares. 

Fiz um curso técnico muito bom em eletrônica, mas fui contaminado pelo ambiente. Envolvi-

me de vez com a arte, aprendi literatura e comecei a tornar público os poemas que escrevia desde os 

onze anos de idade. Li Paulo Freire e descobri, lendo Marx e Lenin, que era possível mudar a sociedade 

através da luta política e me engajei no movimento contra a ditadura militar pelo clandestino Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). 

As primeiras experiências na empresa e no ensino ocorreram no ano de 1982, pois o estágio 

fiz na própria ETFB, entre 1981 e 1982. Durante pouco mais de catorze anos enfrentei uma jornada de 

quase 60 horas semanais. O dia passava na Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), onde 
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segui a carreira iniciada como técnico industrial e à noite ministrava aulas no estado ou tentava cursar 

a faculdade. Não desistia da minha formação universitária, mas naquele momento os técnicos eram 

valorizados no mercado e eu não podia desprezar o salário, mais do que razoável, que ganhava. As aulas 

noturnas, seja na condição de aluno ou de professor, atendiam aos meus desejos por conhecimento e eu 

terminei concluindo o curso de licenciatura em eletrônica, no final de 1992. A partir dessa data, resolvi 

investir para seguir somente com a carreira de professor. 

Foi no final do ano de 1995 que me senti fortalecido para tentar um novo salto profissional. 

Havia concluído duas especializações (Psicopedagogia Empresarial e Qualidade Industrial e de 

Serviços) e realizado parte do mestrado em administração na Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

quando surgiu o concurso para professor de eletrônica no extinto Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA). O salário era inferior ao da CHESF, mas havia me preparado para 

seguir a carreira que desejava. Fiz o concurso, fui aprovado em primeiro lugar e contratado em fevereiro 

do ano seguinte. 

A admissão no CEFET-BA deu vazão a um conjunto de desejos profissionais e potencialidades, 

uma vez que minha a atuação na CHESF e como professor do estado só tinham me permitido realizar 

de maneira parcial. Assim, os principais aspectos da minha construção profissional, antes e depois do 

ingresso no CEFET-BA, e as perspectivas de futuro é o que pretendo apresentar nas seis secções que se 

seguem. Durante esses anos, fui escultor e obra da minha formação acadêmica, da atuação 

interdisciplinar no ensino, na pesquisa e na extensão, da integração dos conhecimentos tácitos 

adquiridos ao longo do processo de vida e das experiências de gestão que vivi. Assim encaro a minha 

trajetória e “... com a alma assoberbada de CoNtRaStEs, sigo, à procura do belo”1.   

Tive grande dificuldade para dividir esse texto nas referidas secções. Para mim, formação 

acadêmica e os diversos tipos atividades que realizei ao longo da minha carreira sempre estiveram 

imbricados. Não sei se pelo pragmatismo, mas sempre uma coisa foi em função da outra. Contudo, 

visando dar um caráter organizado, optei por dividir nos pontos chaves para a avaliação do memorial. 

Assim, abordo a minha formação acadêmica, iniciando pelo curso técnico na ETFB, até o 

processo continuo de aperfeiçoamento após o doutorado. Pontuo as atividades de ensino, que 

desenvolvi - aulas ministradas, orientação, participação em bancas de avaliação e participação em 

comissões de caráter pedagógico. Dedico um tópico às atividades de pesquisa, desenvolvimento, 

inovação e extensão, compreendidas como participação em projetos, publicações, patentes e registros. 

Relato as atividades de gestão em outro momento e, finalmente, apresento as minhas conclusões e 

perspectivas. 

                                                 
1 Versos do poema Poética, escrito pelo próprio autor em 2005 (não publicado) 
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2 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Meu desenvolvimento acadêmico foi repleto de ajustes de curso, alguns movidos pela paixão e 

outros por circunstâncias conjunturais. Contudo, por mais que tenha utilizado diferentes táticas, a 

estratégia sempre foi buscada com afinco. Embora denomine essa seção como formação acadêmica, 

senti a necessidade de incluir fatos e produtos que nem sempre estão diretamente ligados à academia 

no sentido tradicional, mas relacionam-se a conhecimentos tácitos que ajudou a formar o profissional 

que sou hoje. 

O curso de técnico industrial de nível médio em eletrônica, na antiga ETFB, foi fundamental 

para a minha formação. Além da efervescência política e cultural que já narrei, tive uma formação muito 

boa no âmbito geral, ainda que de forma sucinta. O vigente currículo era dividido em um ano de básico 

e dois anos e meio de formação profissional. O básico poderia ser realizado na própria escola, ou não. 

No meu caso, fiz esse período na própria ETFB. 

Durante todo o ciclo era construída uma sólida formação em matemática e física, avançando por 

conteúdos que só eram usuais nos cursos universitários da área de exatas, como por exemplo, limite, 

derivada e integral. Outros aspectos diferenciais desse curso eram o grande número de aulas práticas e, 

embora não declarado, o fato de ser uma escola com atividades de tempo integral. Como fiz o básico 

na própria escola, a despeito do viés tecnicista da formação, tive excelentes professores que conseguiam, 

dentro das ementas das disciplinas gerais, trazer conhecimentos que nos levasse à reflexão. Foi assim 

que conheci filosofia na disciplina de Educação Moral e Cívica, tive uma visão da história como um 

elemento construído a partir dos embates de ideias e da geografia como espaço também social. 

Conclui esse curso no primeiro semestre de 1981. Como à época o mesmo era composto de sete 

semestres e o certificado de conclusão do segundo grau era expedido ao término do sexto, já no final 

de 1980, prestei concurso vestibular para Comunicação Social (Jornalismo) na UFBA e fui aprovado. 

Essa escolha, apesar de num primeiro momento parecer destoante, foi fruto da trajetória vivida na antiga 

ETFB dentro do movimento estudantil e dos fervilhantes movimentos culturais que se realizavam 

naquela instituição, fazendo-me desenvolver uma forte paixão, também, pelas ciências sociais. 

Ainda no ano de 1981, no segundo semestre, concorri à vaga de estagiário no setor de 

manutenção de equipamentos eletrônicos da ETFB, pois teria flexibilidade de horário para continuar 

realizando o curso de Comunicação. Fui aprovado e permaneci até o final do primeiro semestre de 1982. 

Entretanto, as dificuldades financeiras familiares e um mercado de trabalho ávido por técnicos 

em eletrônica naquele momento, me fizeram ingressar na CHESF, através de concurso público, no final 

do ano de 1982. Fui atuar na Usina Térmica de Camaçari e, ainda no ano de 1982, fui lecionar no Centro 
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Integrado de Educação Luiz Tarquínio. 

Durante os anos de 1982 e 1984 tentei, sem sucesso, devido à incompatibilidade de horários, 

concluir o curso de Comunicação Social. Diante da impossibilidade de conclusão do curso superior 

resolvi dedicar-me integralmente as atividades profissionais que abraçara. Entretanto, no período de 

1982 a 1986, realizei diversos cursos de extensão e atualização na área técnica de eletrônica e, no campo 

profissional, participei de diversas atividades, fundamentais para a minha formação. 

Em 1986, prestei novo vestibular e ingressei na Faculdade de Ciências Econômicas da Bahia, 

no curso de Economia. Naquele momento, disposto a avançar profissionalmente, sabia que o diploma 

de graduação seria fundamental, vez que já havia conseguido certa maturidade e respeito profissional 

nas atividades de técnico e professor estadual. Assim, apesar da minha dedicação ao curso de economia, 

quis a providência, que uma oportunidade muito mais adequada às minhas necessidades e sonhos 

surgisse. No ano de 1988, como parte da preparação para a transformação da antiga ETFB em CEFET-

BA, foi realizado pelo Ministério da Educação, através do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-MG), vestibular para a formação em Licenciatura Plena em Eletrônica, curso a 

ser realizado nas instalações do CEFET-BA. 

A aprovação no vestibular para tal Licenciatura me fez abandonar o curso de economia e 

entregar-me por completo à nova formação, pois conseguiria, finalmente, aliar a formação superior nas 

áreas de eletrônica e educação, onde continuava a atuar. Tal situação me permitiria acalentar o sonho 

pessoal de aprofundar os meus estudos na área social, sem abandonar a área tecnológica. 

Ainda em relação ao período entre 1988 e 1991, é importante destacar que o mesmo foi marcado 

pela intensa dedicação aos estudos e avanços na carreira dentro da CHESF. De relevante a registrar, 

apenas a participação como membro do Conselho Editorial do Jornal Cultura & Realidade, de Irecê - 

Bahia, e a publicação de algumas crônicas no mesmo periódico, durante o ano de 1988. 

Em 1992 conclui a graduação em Eletrônica em e, como esperado, muitas mudanças ocorreram 

a partir desse momento. Engajei-me no Programa da Qualidade da CHESF, tornando-me facilitador 

interno e realizei diversos cursos de capacitação em gestão da qualidade. Nesse contexto, já em 1993, 

impulsionado pelo envolvimento que passei a ter com o setor de recursos humanos, cursei, na 

Universidade Gama Filho, a minha primeira especialização em Psicopedagogia Empresarial, tendo 

apresentado a intenção de pesquisa O papel do setor de recursos humanos na implantação da gestão 

pela qualidade total. 

Ainda no final do ano de 1993 e durante o ano de 1994 participei, na UFBA, em uma iniciativa 

conjunta entre a Escola Politécnica e a Escola de Administração, da minha segunda especialização. Ao 

final do curso de especialização em Qualidade Industrial e de Serviços apresentei a monografia 

Analisando a dimensão ambiental na gestão da qualidade total. O trabalho tinha como proposta a 
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integração da gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, sendo os dois últimos 

temas descobertos e aprofundados durante o curso. Considero essa como a minha primeira aproximação 

com a área de saúde. 

Já no final do ano de 1994, em virtude da minha boa atuação no curso de especialização, fui 

convidado pelo Diretor do Núcleo de Serviços Tecnológicos (NST) da Escola Politécnica da UFBA, 

Professor Cid Gesteira, a atuar como consultor ad hoc na área de gestão da qualidade e ambiental do 

Centro de Transferência de Tecnologia (CTT) do NST. 

Durante o ano de 1995 diversos fatos ocorreram, mudando sensivelmente a minha vida e me 

levando definitivamente para a atuar na área acadêmica e da saúde. Iniciei duas disciplinas como aluno 

especial no mestrado de administração da UFBA com o objetivo de realizar a seleção ao final daquele 

ano, aproveitando algumas disciplinas realizadas na especialização. No CTT, a discussão sobre 

engenharia clínica foi aberta e um grupo de trabalho com reuniões semanais foi criado. Fiz parte desse 

grupo que tinha como objetivo realizar estudos e difundir a importância da engenharia clínica, um 

conceito desconhecido na Bahia até aquele momento. 

Os fatos ocorridos durante o ano de 1995, apesar de terem sido positivos, apresentaram conflitos 

entre si e demonstraram a necessidade de um reposicionamento profissional, pois o trabalho na CHESF 

impediu, devido as constantes viagens, a continuação do mestrado. A área acadêmica e o campo da 

engenharia clínica, visto como processo de gestão da tecnologia de equipamentos biomédicos, 

encantava por permitir sintetizar os conhecimentos já adquiridos na área de gestão, eletrônica, educação 

e agregar um elemento novo: saúde. Tracei como meta a capacitação em engenharia clínica.     

O ingresso como professor do CEFET-BA, em fevereiro de 1996, não me afastou do grupo de 

trabalho em engenharia clínica, pelo contrário, potencializou. Após longa conversa, recebi autorização 

do então Chefe do Departamento de Relações Empresariais (DIREP) do CEFET-BA, Professor Antônio 

Barreto Barral, para participar do grupo como representante da instituição. No caminhar dos trabalhos, 

soube da existência de um convênio entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Saúde (MS) 

e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) para a capacitação de professores em engenharia 

clínica, mas o prazo para apresentação dos projetos se encerrava em quinze dias. Em tempo recorde e 

com o auxílio de alguns colegas, construí e apresentei o projeto do CEFET-Ba no prazo previsto e, além 

da aprovação, o trabalho foi considerado pela UNICAMP como o melhor do país. Infelizmente, não 

consegui o registro do documento do Ministério da Saúde com o resultado, pois não foi possível 

encontrar os arquivos do antigo Departamento de Relações Empresariais (DIREP) do CEFET-BA. 

Iniciei a capacitação em engenharia clínica junto com mais 06 professores do CEFET-BA, em 

outubro de 1996, sendo concluída em fevereiro de 1997. A formação, através de curso de extensão, 

permitiu que a equipe realizasse vários seminários sobre o tema em Salvador e em cidades do interior 
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baiano, além de outras atividades que serão melhor detalhadas adiante. 

Apesar de todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito da engenharia clínica, a reforma da 

educação profissional e as atividades docentes exigiam maior qualificação na área educacional. Dessa 

forma, no final de 1998, concorri a uma vaga e fui selecionado no Mestrado em Pedagogia Profissional, 

realizado pelo Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica e Profesional Hector Alfredo 

Pineda Zaldivar (ISPETP) de Havana, Cuba, em parceria com o CEFET-BA. Conclui o curso, em 2001, 

defendendo a dissertação Estrutura organizacional: base para uma nova arquitetura organizacional do 

CEFET-BA, orientado pela Professora Doutora Terezinha de Lisieux Quesado Fagundes. 

Durante o mestrado continuei a trabalhar, em paralelo, na área de engenharia clínica. O grupo 

de professores que realizou a formação na UNICAMP criou um núcleo de trabalho para permitir a 

atuação interdisciplinar, pois os departamentos existentes não previam que professores das áreas de 

elétrica, eletrônica, automação, segurança, física e biologia convivessem em função do 

desenvolvimento de uma área de atuação. A ação desse núcleo levou a uma discussão estratégica, no 

ano de 2001, sobre como o grupo pretendia se posicionar no campo das tecnologias em saúde. A decisão 

foi diferenciar-se dos grupos tradicionais e, para tal, ficou demonstrado que o grande elo entre a 

engenharia clínica e a física médica com a área da saúde estava associado ao campo da Saúde Pública.   

Fruto do direcionamento estratégico do núcleo, eu e mais dois colegas nos aproximamos do 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da UFBA e já no ano de 2003, cursei como aluno especial quatro 

disciplinas do programa de pós-graduação em saúde coletiva e, no final do mesmo ano, fui aprovado 

para iniciar o curso de doutorado na turma seguinte. 

O curso de doutoramento em Saúde Pública no ISC, voltado para a linha de planejamento e 

gestão em saúde, mas especificamente em vigilância sanitária, foi gratificante. Travei contato com 

novas disciplinas e me permitiu realizar várias conexões entre os conhecimentos práticos adquiridos e 

a teoria. Lá, participei do programa de formação de pessoas para a vigilância sanitária, financiado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Em novembro de 2007, orientado pela Professora Doutora Ediná Alves Costa, defendi a tese 

Vigilância sanitária em serviços de saúde: risco e proteção da saúde em serviços de hemodiálise. O 

trabalho apresentado foi um exercício de interdisciplinaridade, pois a partir da construção de um 

conceito de risco para a vigilância sanitária, desenvolvi um sistema, utilizando lógica fuzzy, para a 

avaliação de serviços de hemodiálise. Dessa forma, a banca constou de professores doutores nas áreas 

de engenharia biomédica (Prof. Dr. José Felício da Silva da UNB), epidemiologia (Prof. Dr. Eduardo 

Luiz Andrade Mota do ISC/UFBA), planejamento em saúde (Profa. Dra. Carmen Fontes de Souza 

Teixeira do ISC/UFBA), medicina (Prof. Dr. Paulo Benigno Pena Batista da Escola Bahiana de 

Medicina) e, obviamente, a minha orientadora, da área de vigilância sanitária. Fui aprovado quase sem 
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necessidade de correções. 

Passada a defesa, o meu processo de formação acadêmica tomou um rumo mais autodidata. Fiz 

apenas pequenos cursos de aperfeiçoamento nos últimos 10 anos, mas me debrucei ao estudo de duas 

outras questões emergentes no campo da saúde pública/engenharia clínica: a Avaliação de Tecnologias 

em Saúde (ATS) e a inovação em saúde. Nesse sentido, realizei estudos que culminaram na minha 

participação em alguns fóruns de especialistas como a representação do Instituto Federal da Bahia (nova 

denominação do CEFET-BA com a transformação ocorrida ao final de 2008) e, mais tarde, da Secretaria 

de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), na Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(REBRATS). Fui, ainda, membro da câmara de inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia (FAPESB). 
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3 ATIVIDADES DE ENSINO 
 

Iniciei as minhas atividades de professor um pouco por obra do acaso, mas tem sido uma paixão 

que cultivo desde os meus dezoito anos. No final do primeiro semestre de 1982, era estagiário da ETFB, 

quando fui procurado pelo Professor Décio Farias que me informou que precisava realizar uma viagem 

para participar de um evento, mas necessitava ministrar, dali a dois dias, uma aula de revisão e, no dia 

seguinte, aplicar uma prova para uma turma do terceiro semestre de eletrônica. Feita a breve explanação 

me perguntou se não podia realizar essas atividades para ele e argumentou que já tinha discutido com a 

coordenação e não haveria problemas, pois já era universitário e o estagiário mais antigo. Aceitei. 

No dia combinado com o Professor Décio fui ministrar a aula de revisão e estranhei quando o 

Professor Antônio Carreiro, ficou cerca de cinco minutos observando a sala a média distância, para logo 

depois se aproximar e pedir que fosse até a sala dele quando concluísse. Ao chegar a sala do Professor 

Antônio Carreiro, o mesmo disse que era coordenador do curso de instrumentação industrial do Centro 

Integrado de Educação Luiz Tarquínio (CIELT), que necessitava de professor de eletrônica, que havia 

me observado, que já havia conversado com Décio e estava me convidando para assumir a função. 

Novamente aceitei e ainda no ano de 1982, devido à carência de professores da área técnica no sistema 

estadual de educação, passei a atuar como professor não licenciado no estado, tendo assumido 20 

horas/aula semanais, da disciplina eletrônica geral. 

Fiquei no CIELT até o início de 1996 quando pedi para ser exonerado, pois seria nomeado no 

CEFET-BA. As condições de trabalho no estado não eram das melhores, o salário não era atraente (cerca 

de 1,5 salários mínimos), as instalações apenas razoáveis e, como lecionava no turno noturno, ainda 

havia a vencer o meu cansaço (trabalhava na CHESF durante o dia) e o dos meus alunos (quase todos 

trabalhadores), mas poder colaborar com uma possibilidade de melhoria de vida para eles superava tudo. 

Assim, estava sempre disposto a colaborar e com a dificuldade de contratação de professores, lecionei, 

a pedido da Direção Geral do CIELT, além das disciplinas de eletrônica, física (eletricidade) e elementos 

de comunicação. 

Na CHESF, onde atuei também entre os anos de 1982 a 1996, embora tivesse funções técnicas, 

sempre que surgia uma oportunidade buscava atuar na área pedagógica, foi assim que me tornei membro 

da equipe de coordenação do programa anual de treinamento interno da Usina Térmica de Camaçari, 

setor onde era lotado e fui instrutor do programa.  

Mesmo exercendo outras atividades que não tinham como foco principal o ensino, sempre estive 

ligado à questão educacional. No ano de 1985 fui eleito delegado do Sindicato dos Eletricitários da 

Bahia (SINERGIA), como representante da área de Camaçari e entre 1987 e 1988 atuei como Diretor 

de Educação Sindical do mesmo sindicato, na chapa única de coalizão que se elegeu, tendo inclusive 
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coordenado o I Congresso Estadual dos Eletricitários da Bahia, em 1987. 

Ainda na CHESF engajei-me no Programa da Qualidade, entre 1992 e 1996, tornando-me 

facilitador interno e atuando junto ao setor de Recursos Humanos (RH), mais especialmente no 

Programa de Desenvolvimento de Instrutores Internos, tendo ministrado diversos cursos de qualificação 

em gestão da qualidade. 

Após a conclusão da minha primeira especialização (Psicopedagogia Empresarial) e o início 

da segunda (Qualidade Industrial e de Serviços), passei a ministrar algumas palestras sobre gestão da 

qualidade, tema bastante em voga à época e que me abriu portas para ministrar aulas nas 

especializações lato sensu 

 ofertadas pela antiga Fundação Escola do Servidor Público da Bahia (FUNDESP), atual 

Fundação Luiz Eduardo Magalhães (FLEM). 

Desde a minha posse no CEFET-BA, em fevereiro de 1996, apenas fiquei fora da sala de aula 

no segundo semestre de 2016, mesmo tendo a prerrogativa legal de não o fazer, em algumas 

oportunidades, por força do cargo que ocupava. Dessa forma, a ação de sala de aula sempre foi 

priorizada. Ministrei diversas disciplinas ao longo desses anos: eletrônica geral e eletrônica industrial 

nos cursos técnicos de eletrotécnica, automação e eletrônica; gestão da qualidade para os cursos técnicos 

de turismo, automação e geologia; planejamento estratégico, planejamento em saúde e tecnologias em 

saúde para o curso de graduação em administração e; saúde coletiva, fundamentos de gestão em serviços 

de saúde e metodologia da pesquisa em saúde para o curso tecnológico em radiologia. 

Entre os anos de 2001 e 2005 houve, no país, um forte incentivo do Ministério da Educação 

(MEC) para a criação de cursos superiores de tecnologia. Proposta que inicialmente fui contrário, 

mas que fui convencido da necessidade. A minha principal crítica ao projeto era a de falta de espaço 

no mercado de trabalho, pois entendia que não havia como alocar profissionais de nível superior entre 

os bacharéis e os técnicos.  

A minha conversão ocorreu em uma conversa longa com um colega da Paraíba, Professor 

Doutor Paulo de Tarso, naquele momento ocupando função no MEC. Ele me demonstrou que a 

criação dos cursos tecnológicos visava exatamente abrir mercado, pois os tecnólogos deveriam atuar 

em espaços vagos, onde os bacharéis não atuavam e os técnicos não possuíam conhecimentos mais 

avançados. O erro, afirmava ele, estava no entendimento das pessoas que, como só conheciam as 

formações em bacharelado, tentavam criar mini bacharéis.  

Convencido da necessidade de formação de tecnólogos, engajei-me na proposta. Fiz curso 

preparatório e em agosto de 2002, ratificada em outubro do mesmo ano, fui nomeado por portaria do 

Secretário de Educação Média e Tecnológica do MEC, para compor as comissões Técnica e 

Verificadora nas áreas profissionais de comércio e gestão. Durante os anos de 2002 a 2004 analisei 
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cerca de 15 cursos tecnológicos em vários estados do país e, hoje, acredito que cumpri meu papel na 

implantação dos cursos de tecnologia. Fazendo um balanço: vi um pouco de tudo! Gente séria e gente 

que só queria ganhar dinheiro, mas avalio que os sérios foram maioria. 

Além das aulas regulares, busquei outras inserções que considerava estratégica para a instituição 

dentro das minhas atividades de ensino. Uma dessas intervenções foi a tentativa de abrir uma ênfase de 

Engenharia Clínica no curso de Engenharia Elétrica, uma comissão foi instalada, a proposta foi 

formatada, mas não foi possível implantar.  

Outra incursão foi a aproximação com o Departamento de Administração. Busquei demonstrar 

que poderíamos criar um diferencial competitivo para os nossos alunos, abrindo um leque de mercado, 

se ofertássemos uma possibilidade de realizarem disciplinas optativas no campo da saúde. Consegui 

dissuadir setores do departamento e foi lançado um conjunto de cinco disciplinas que são ofertadas até 

hoje. Tentei, ainda, com outros colegas, formatar o curso de tecnologia em gestão de serviços de saúde, 

mas a proposta não foi aprovada pelo Departamento. 

No ano de 2004, por iniciativa dos Professores Doutores Marcus Vinicius Teixeira Navarro e 

Wilson Otto Gomes Batista, compus a comissão para formatação do projeto do curso superior de 

tecnologia em radiologia e embora o trabalho estivesse pronto desde o início de 2005, a aprovação no 

Conselho Diretor do CEFET-BA foi demorada e somente em 2008 foi elaborado o projeto de 

implantação. 

Até os primeiros cincos anos do século XXI, o então CEFET-BA não possuía qualquer 

tradição em cursos de pós-graduação. Uma das primeiras iniciativas foi a promoção do curso de 

especialização em Gestão de Instituições Públicas de Ensino, realizado em parceria com a Escola de 

Administração da UFBA. Engajei-me na proposta e ministrei aulas de planejamento estratégico, além 

de orientar uma aluna e fazer parte de três bancas. Tal situação me incomodava e com a conclusão do 

doutoramento passei a trabalhar em função de avançarmos nessa modalidade de ensino. 

Tive a primeira experiência como professor de um curso stricto sensu no Instituto de Saúde 

Coletiva (ISC) da UFBA, no mestrado profissional em Saúde Coletiva, em 2008. Lá iniciei as minhas 

orientações de mestrado e aprendi muito. A Professora Doutora Ediná Alves Costa teve um papel 

importante nesse começo, não só pela orientação no curso de doutorado, mas pela indicação para 

compor o quadro de professores do mestrado profissional ofertado pelo ISC. 

No início de 2009 a Instituição já havia mudado a sua formatação jurídica, tornando-se o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) e há pouco tempo, alguns 

pesquisadores haviam iniciado parceria com a UFBA, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Laboratório Nacional de Computação Científica 

(LNCC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) da Bahia para construir o 
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Doutorado multi-institucional em difusão do conhecimento. Tentei participar, fui muito bem aceito, 

mas tive dificuldade de me adaptar aos temas em discussão e terminei por pedir o meu desligamento. 

Em 2010 soube que a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana) estava 

preparando um curso de mestrado em Tecnologias em Saúde e já tinha como parceiros o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a Universidade Feral do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

e a UFBA, entendi que poderia ser uma oportunidade para o IFBA e, após conversa com os colegas 

do Núcleo de Tecnologia em Saúde e a Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPGI) 

do IFBA, me aproximei do grupo. Acompanhei e colaborei com o projeto que iniciou as suas 

atividades em 2012 e, através de convênio, tenho atuado como orientador de alguns alunos. 

Fui solicitado, por colegas da PRPGI do IFBA, a colaborar com a proposta do Programa de 

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

(PROFNIT), em 2014, visando a construção de um ponto focal do curso no IFBA. Embora, a meu 

ver, tenha colaborado pouco, achei a proposta bastante ousada e bem focada e esses ingredientes 

aguçam a minha necessidade de desafio. Dessa forma, desde 2015, venho atuando no ponto focal, 

componho o colegiado de curso e, a partir de 2016, como professor. Oriento, por enquanto, apenas 

um aluno e cooriento outro.  

Embora reconheça a importância das parcerias e dos projetos multi-institucionais, em rede, 

sempre desejei a aprovação de um programa concebido e executado dentro do próprio IFBA, mas 

sempre esbarrávamos na quantidade de especialistas num único campo. Em 2015, a oportunidade de 

um programa concebido internamente surgiu. Um grupo de professores de eletro-eletrônica, 

informática e das tecnologias em saúde iniciou conversas buscando identificar conhecimentos e 

experiências comuns. Das conversas, nasceu o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Sistemas e Produtos (PPGESP), iniciado em 2016.  

O Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos traz como proposta inovadora 

a condução do aluno para, a partir de um projeto, construir um sistema, um produto ou um processo 

inovador. Esse mestrado vem conquistando muitos alunos que têm boas ideias, mas não conseguem 

executá-las, assim como outros que são empreendedores. Atuo no colegiado de curso, como professor 

e como orientador e, provavelmente porque o seu formato é muito próximo do que acredito que seja 

o papel de um instituto voltado para a tecnologia, tenho orgulho de participar desse processo. 

Durante essas experiências nos cursos stricto sensu tive cerca de dez orientandos e hoje tenho 

mais cinco. Embora considere que todos apresentaram bons resultados, dois, em especial, considero 

como mais relevantes pelos resultados alcançados. O primeiro no Mestrado Profissional de Saúde 

Coletiva, da aluna Diana Lima dos Santos, intitulado Distribuição da tomografia computadorizada e 

grau de utilização do tomógrafo computadorizado no sistema de saúde brasileiro, permitiu, além de 
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uma publicação em revista e participação em congresso, um maior interfaceamento da linha em que 

atuo com o campo de economia da saúde, com boa repercussão nacional junto ao MS. O outro foi 

desenvolvido no Mestrado de Tecnologias em Saúde, pela aluna Maria Consuelo D´Almeida Nuñez 

Filha, intitulado Aplicativo mobile para identificação do risco de quedas em idosos. Tal dissertação, 

produziu um registro de software, possui um artigo submetido e desencadeou um novo projeto que 

estamos em fase final de elaboração. Os programas do PROFNIT e PPGESP, ainda são jovens e não 

tem alunos concluintes, mas bons trabalhos estão sendo gestados. 
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4 ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A minha atuação no desenvolvimento e inovação se iniciou muito cedo, ainda como técnico, na 

CHESF. Fui admitido como técnico industrial, em 1982, para trabalhar na Usina Térmica de Camaçari 

na equipe de controle. Vivíamos a chamada “década perdida” e como a geração térmica era mantida 

apenas para contingência, o setor tinha um orçamento bastante enxuto e, para aumentar as dificuldades, 

o país se encontrava numa grave crise cambial e a usina era importada. Dessa forma, além da penúria 

orçamentária, tínhamos grandes dificuldades de importar peças de reposição devido ao rígido controle 

exercido, à época, pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX). 

Aliado aos problemas financeiros e burocráticos, a usina recém instalada, havia sido projetada 

para funcionar nas condições climáticas do hemisfério norte e, não raro, a equipe de controle 

identificava o surgimento de defeitos ou dificuldades operacionais devido às características do ambiente, 

diverso daquele para o qual a máquina havia sido projetada.  

Visando fazer frente às dificuldades encontradas, a CHESF lançou o programa interno de 

nacionalização e a Usina Térmica de Camaçari era uma das prioridades. Assim, a minha rotina de 

técnico, durante vários anos ia além de atividades de manutenção. Às vezes passava meses projetando, 

construindo e testando circuitos, modificando a estrutura de dispositivos para permitir melhor 

refrigeração e reconstruindo sistemas. Tais atividades me proporcionaram um aprofundamento nos 

meus estudos, além der travar conhecimento com profissionais mais experientes, conhecer e praticar 

métodos da pesquisa tecnológica, ainda que sem uma formação adequada. Nessa fase, que durou cerca 

de seis anos, lembro-me de dois projetos especialmente relevantes: a modificação na estrutura dos 

drivers (amplificadores) dos sistemas de velocidade e vibração e a reestruturação do sistema contra 

incêndio dos tanques de combustível. Nessa mesma época, nossa equipe também desenvolveu 

simuladores, dentre vários outros trabalhos.  

No caso dos drivers, havia muita queima de amplificadores operacionais e outros componentes, 

além de grande perda de tempo operacional no processo de ajuste do ganho, realizado caso a caso. 

Como o componente era hermeticamente fechado e a disposição da placa dificultava o ajuste, criamos 

furos para ventilação, invertemos alguns componentes, criamos placa de circuito impresso auxiliar e, 

através de fendas estrategicamente colocadas, podíamos realizar os ajustes em pouco tempo. Essas 

modificações levaram à economia de alguns milhares de dólares para a companhia e recebi, inclusive, 

elogios da direção da empresa em documento que, infelizmente, não consegui resgatar.  

O sistema contra incêndio dos tanques estava inoperante e eram buscados recursos para 

substituí-lo integralmente, pois não se conseguia peças eletrônicas de reposição. Redesenhei, 
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juntamente com o meu engenheiro chefe, a maioria dos circuitos eletrônicos, utilizando apenas 

componentes encontrados no Brasil. Do sistema original restaram apenas a filosofia, a estrutura e a rede 

de sensoriamento. 

Após o curso de engenharia clínica, realizado na UNICAMP, vi oportunidades muito 

semelhantes àquelas vividas na CHESF. Embora o cenário e as condições fossem diferentes, observei 

que os equipamentos utilizados na saúde poderiam sofrer modificações que os tornariam mais 

funcionais. A tecnologia utilizada, em muitos casos, podia ser considerada ultrapassada em relação ao 

que já se utilizava na indústria. Havia a necessidade de desenvolvimento de simuladores e analisadores 

e muitos equipamentos eram importados. Na gestão, também identifiquei diversas possibilidades de 

atuar. Não se falava em qualidade, os controles de custos eram frágeis e o gerenciamento da manutenção, 

na prática, não utilizava quase nada do que aprendi com o Professor Doutor Said Jorge Calil, na 

UNICAMP. Mas, a academia me trouxe outra realidade. Por maior que fosse a penúria de recursos na 

empresa aquele era o foco e sempre se conseguia algum dinheiro para os experimentos. Assim, 

descobrir como conseguir financiar as ideias que brotavam, passou a ser a prioridade daquele momento.    

A necessidade de recursos financeiros era grande, pois tínhamos um projeto para implantar. O 

CEFET-BA não possuía grande orçamento e o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

então presidente da república, defendia um modelo de parcerias com o setor privado para a expansão e 

consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica. Em parte, não discordava da proposta, e 

percebia que com a estrutura existente era possível captar recursos para a pesquisa e extensão. O que 

incomodava era não ter o compromisso em manter as condições mínimas de trabalho e não abolir as 

barreiras legais para a realização dessas parcerias. Contudo, se essas eram as condições de partida, não 

havia jeito. Reclamar, apenas, não ajudaria no desenvolvimento do campo da Engenharia Clínica na 

Bahia.      

Para seguir em frente, após o fim da capacitação em engenharia clínica, eu e mais os seis 

professores do CEFET-BA que também participaram da qualificação, sentamos à mesa e traçamos um 

plano, nada formal, que incluía, basicamente, quatro frentes: divulgação interna e externa, estruturação 

de espaço de trabalho, definição de linhas de atuação e busca de financiamento. 

Visando atender ao planejamento inicial no que diz respeito à divulgação, participei ativamente 

com o grupo, de vários pequenos seminários sobre o tema em Salvador e em cidades do interior baiano. 

Mas, um evento em 1997 foi marcante pela sua dimensão nesse primeiro ciclo de divulgação: a palestra 

O papel da engenharia clínica na melhoria do laboratório, que ministrei no XXX Congresso Brasileiro 

de Patologia Clínica, realizado em Salvador, Bahia. Em 1998, criamos o I Fórum de Tecnologia 

Aplicada à Saúde, realizado no hospital São Rafael, evento bianual, de caráter nacional. Esse evento 

teve oito edições (até 2012) e cumpriu muito bem o seu papel. Nesse mesmo ano, participei da 
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elaboração dos cursos de especialização técnica em equipamentos médico-hospitalares, ministrado pelo 

CEFET-BA. 

A partir do ano de 2001 os esforços realizados pelo nosso grupo para difundir a engenharia 

clínica na Bahia pareceram alcançar resultados. Diversas agências que realizavam treinamentos no 

âmbito gerencial em saúde, como o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE) e a 

Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB), passaram a incluir módulos 

específicos sobre engenharia clínica nos seus treinamentos. Nesse ínterim, fui convidado a participar 

como instrutor em vários deles, além de participar de diversos congressos e seminários, na condição de 

palestrante. 

A necessidade de estruturação do espaço de trabalho no CEFET-BA foi uma luta árdua. Primeiro 

porque as áreas tradicionais não queriam ceder espaço físico, depois porque não se tinha recursos para 

equipá-lo e, por fim, porque o grupo pertencia a departamentos diferentes e isso dificultava a nossa 

convivência. A saída encontrada à época foi a de criação de um núcleo ligado diretamente ao Diretor 

Geral, possibilidade prevista no estatuto do CEFET-BA. Assim, fui um dos fundadores do Núcleo de 

Bioengenharia do CEFET-BA, transformado mais tarde em Núcleo de Tecnologia em Saúde (NTS), 

que foi instalado em uma pequena sala que conseguimos. Essa opção estratégica mostrou-se, mais tarde, 

crucial para o desenvolvimento da área, pois passamos a não depender dos departamentos e os nossos 

projetos eram negociados diretamente com o Diretor Geral (cargo, na estrutura do CEFET-BA, 

equivalente ao de Reitor). 

Para a definição das linhas de atuação iniciamos com dois grandes blocos: o de equipamentos e 

o de gestão de tecnologia. Nas questões que envolviam equipamentos médicos, as atividades foram 

iniciadas juntamente com os professores Josemir da Cruz Alexandrino e Hugo Antônio Nunes Silva. A 

nossa atuação numa linha de desenvolvimento de simuladores e analisadores de equipamentos médicos 

foi a escolhida. Isso porque já se tinha alguma experiência nesse tipo de desenvolvimento, havia muito 

poucos tipos disponíveis e eram, na sua totalidade, importados e de alto custo. Na gestão, passei a 

estudar as práticas realizadas na saúde, especialmente no que se referia às tecnologias. 

No âmbito da busca de financiamento iniciamos, logo após o final do curso em Campinas – SP 

um excelente relacionamento com a SESAB. O Ministério da Saúde coordenava uma iniciativa 

denominada Reforço à Reorganização do SUS (REFORSUS) com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial (BIRD) e uma das exigências dos 

financiadores era de que os equipamentos médicos adquiridos fossem inspecionados por equipe técnica 

para a sua aceitação. Consegui que o MS credenciasse o CEFET-BA e coordenei esse processo de 

avaliação na Bahia. Através de convênio com a SESAB, criei um processo que denominei de inspeção 

de recebimento, usado, com algumas modificações, até hoje pela SESAB. 
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Ainda como fruto da aproximação com a SESAB, participei do planejamento e execução, em 

parceria com a Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis, do curso de formação de 

artífices em equipamentos médico-hospitalares e da capacitação em gestão de equipamentos odonto-

médico-hospitalares para profissionais de saúde. Dentre as atividades aí desenvolvidas, ministrei aulas 

para diversas turmas entre 1997 e 1999. 

Em 1998, participei da equipe que elaborou o Projeto da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico Aplicado à Saúde (RETECH), submetido em 1998 à antiga Coordenação de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CADCT), hoje transformada em Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). O projeto foi aprovado em 1999, mas os recursos só foram 

liberados em 2002. A RETECH tinha como parceiros os hospitais Edgard Santos, Roberto Santos e 

Aristides Maltez e o Núcleo de Tecnologia Biomédica (NETEB) da Universidade Federal da Paraíba. 

Destaco que esse foi o meu primeiro projeto aprovado como coordenador, no mesmo ano em que foi 

criado o nosso Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias em Saúde. 

A rede funcionou até 2009, sobrevivendo, mesmo após o fim do financiamento, a partir de 

projetos de pesquisa e extensão realizados com a SESAB e outros parceiros. Esse projeto teve um papel 

muito importante, pois ajudou a equipar o NTS, desenvolver e implantar em vários hospitais do estado 

da Bahia um software para gerenciamento dos equipamentos médico-hospitalares, criar o método para 

avaliação do parque tecnológico dos hospitais, divulgar o NTS e o CEFET-BA no âmbito estadual e 

nacional e promover visitas técnicas nos maiores centros de Engenharia Clínica do Brasil. 

No final do ano 2000, participei da elaboração do curso de aperfeiçoamento em sistemas de 

hemodiálise, ministrado pelo CEFET-BA, com o objetivo de qualificar os profissionais que atuavam na 

manutenção de hemodiálise em clínicas e hospitais e no qual também ministrei aulas. Foi uma análise 

mais detida da portaria que regulamentava os serviços de diálise que me aproximou da Vigilância 

Sanitária, percebendo a possibilidade de discussão do instrumento legal a luz de novos conceitos. Os 

problemas encontrados me pareceram desafiadores e, mais tarde, transformei em tema da minha tese 

de doutorado. Trabalho que gerou repercussões e me levou a ser convidado pela ANVISA, em 2012, 

para compor o Grupo de Trabalho que revisou o Regulamento Técnico para o funcionamento dos 

Serviços de Hemodiálise, ainda em vigor. 

Os primeiros contatos ocorreram com a vigilância estadual, em 2001, através do Professor 

Marcus Navarro e se estreitaram com a participação nos trabalhos desenvolvidos pelo Centro 

colaborador da ANVISA no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA – cooperação ISC/ANVISA – 

iniciado em 2002.  

Durante o ano de 2001 merece registro o convite feito pela SESAB para participar na elaboração 

da Portaria 1083/2001 - Padrões de Qualidade da Assistência para a Auto-Avaliação Hospitalar com 
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Foco no Controle de Infecção Hospitalar. Nesse mesmo ano também estive envolvido num conjunto 

de atividades na área educacional e apresentei como resultado da dissertação de mestrado em pedagogia 

profissional, o trabalho Bases para uma nova estrutura organizacional do CEFET-BA, aprovado para 

apresentação oral no Congresso Pedagogia-2001, realizado em Havana, Cuba. Outro possível resultado 

da dissertação, embora não haja condições de comprovar, foi que a mesma serviu de base para a 

definição da atual estrutura dos Institutos Federais, tempos depois. Especulo tal situação, pois encontro 

similaridades no uso de termos e na estratégia de administração que utilizei na dissertação e, ainda, por 

ter encaminhado o trabalho, a pedido, para várias pessoas que compunham a comissão que propôs a 

atual estrutura dos IF.  

O ano de 2001 marca um momento importante na minha carreira. O planejamento estabelecido 

em 1997, pelo grupo que viria a compor o Núcleo de Bioengenharia, embora não tenha sido formal, foi 

seguido e dava sinais de esgotamento. Seria necessário planejar o novo ciclo. Novas metas foram 

traçadas, agora de forma mais organizada. A vigilância sanitária foi por mim identificada como o elo 

importante para nos diferenciar enquanto grupo. E como se fazia necessário um aumento no número de 

doutores, a saúde pública era uma área a ingressar. Também era indispensável uma aproximação com a 

indústria, frente ao nosso forte viés de desenvolvimento. O aumento de publicações também foi 

identificado como necessário, assim como internacionalizar as ações. Finalmente, para alcançar as 

novas metas, precisava-se ampliar o número de pesquisadores.  

Nesse sentido, a mudança do nome do núcleo se fizera importante. Assim, surge o Núcleo de 

Tecnologia em Saúde, em 2002, com ampliação do escopo anterior, incorporando os grupos de pesquisa 

em história da saúde, física médica e biofísica. Considerei essa ampliação muito benéfica, pois além já 

de ter uma visão interdisciplinar e a convivência com outros grupos, a mesmas abriu portas para novos 

trabalhos. 

No que diz respeito à internacionalização, duas ações merecem registro. Em 2005 iniciei um 

processo de cooperação com o Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEM), de Cuba, 

concluído em 2011. No total, foram feitas duas missões de trabalho a Cuba, cursos ministrados em 

Havana, cooperação na área metrológica e o doutoramento de uma técnica do CCEM no ISC/UFBA, 

em que fui membro das bancas de qualificação e de defesa de tese. Já em 2011, estive em outra missão 

de trabalho, no Uruguai, onde realizei visita técnica e, em conjunto com a Universidade del Trabajo del 

Uruguay (UTU), chegamos a entabular um plano de ação para realizar a formação de Engenharia 

Clínica e Física Médica com a UTU, mas não conseguimos o apoio da Agência Brasileira de 

Cooperação porque a mesma se encontrava, naquele momento, em reestruturação. 

Durante o ano de 2002, após a obtenção do grau de mestre, o conjunto de experiências 

acumuladas no trabalho desenvolvido na área de engenharia clínica permitiu a publicação de um 
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capítulo de livro, artigos e resumos em seminários e congressos. Dessa forma, em parceria com a 

Professora Doutora Mara Clécia Dantas Souza, publiquei o capítulo Engenharia Clínica e Arquitetura 

Hospitalar, no livro Temas de Arquitetura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; os resumos Uma 

análise da Portaria GM/MS 82/2000 e da RDC 35 sob a ótica da Engenharia Clínica e 

Aperfeiçoamento em manutenção de sistemas de diálise para implantação da Portaria GM/MS 82/2000, 

uma experiência na Bahia no I Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária (SIMBRAVISA); Rede de 

cooperação tecnológica: uma possível solução para a gestão da tecnologia dos recursos físicos em 

saúde? no VII Congresso Brasileiro de História da Medicina; e, o artigo completo Rede de cooperação 

tecnológica em saúde: o início de uma nova experiência no III Fórum de Tecnologias Aplicadas à Saúde. 

Outra publicação ocorreu em 2004, na revista E.T.C. - Educação, Tecnologia e Cultura, em seu 

volume 2 (não indexada à época), sob o título de Analisadores de Equipamentos Médico-hospitalares: 

uma alternativa modular, versátil e de baixo custo.  

Uma experiência inovadora ocorreu durante o ano de 2003. Participei como tutor do curso à 

distância em gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares, promovido pelo MS/REFORSUS e 

coordenado pela UNICAMP. Ainda naquele ano, fiz parte da equipe que desenvolveu o projeto e atuei 

como professor e coordenador, pelo CEFET-BA, do primeiro curso de especialização em Engenharia 

Clínica do estado, realizado através de convênio entre o CEFET-BA e a Universidade Católica de 

Salvador.  

Entre 2003 e 2005 integrei a equipe que construiu e executou o projeto, aprovado pela vigilância 

sanitária estadual, para implementar a área de tecnovigilância na Bahia. Foi nesse momento que travei 

os primeiros contatos com o conceito de ATS, o que considero importante registrar, pois abriu um novo 

campo para estudos e atuação.   

No ano de 2006, o NTS realiza seu primeiro trabalho em parceria com a indústria, com a 

empresa FANEM e que durou dois anos. Participei do processo de negociação e como membro da 

equipe executora. A coordenação ficou a cargo do Professor Josemir Alexandrino e fez parte do seu 

Doutoramento em Engenharia Industrial, na UFBA. Esse trabalho se constituiu num marco, pois 

consegui negociar um projeto de desenvolvimento com a indústria paulista. Isso proporcionou 

credibilidade para conseguir outros projetos e mais tarde pleitear o credenciamento junto à Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Fruto desse trabalho, surgiu um pedido de 

patente e duas publicações na Revista Brasileira de Engenharia Biomédica (RBEB): Reconhecimento 

de dígitos aplicado à automação de ensaios em equipamentos médicos e Desenvolvimento de um 

analisador de incubadoras neonatais. 

A conclusão do doutorado, em 2007, com o desenvolvimento do conceito de risco potencial na 

minha tese, permitiu a publicação de dois capítulos de livro em parceria com o Professor Doutor Marcus 
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Vinicius Teixeira Navarro: um nacional, intitulado Risco potencial: um conceito operativo para a 

vigilância sanitária, em 2009 e outro internacional sob o título Potential risk: a new approach, em 2012. 

As experiências vividas no âmbito da saúde pública e na engenharia clínica, me conduziram a 

novas experiências nos anos seguintes, mais especificamente com o foco na gestão das tecnologias em 

saúde. Integrei-me à discussão sobre inovação e propriedade intelectual, que do ponto de vista do 

desenvolvimento já havia me familiarizado desde os tempos de CHESF, mas aprendi muito sobre a 

gestão da propriedade intelectual e amadureci e organizei os conhecimentos empíricos apreendidos na 

prática de construção e gerenciamento de projetos. Tais experiências me levaram a atuar como consultor 

ad hoc para avaliação de projetos na Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e outras Fundações 

Estaduais de Pesquisa, como por exemplo a do Maranhão e a do Espírito Santo. Permitiu, ainda, 

construir um curso para Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos que ministrei em vários 

momentos no IFBA, com o especial objetivo de aumentar a capacidade institucional na aprovação de 

projetos. 

Como resultado do envolvimento com a gestão da inovação, passei atuar próximo ao Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) do CEFET-BA e, em 2008, junto com a PRPGI do IFBA, produzi e 

coordenei o projeto Gerência Tecnológica de Inovação do CEFET-BA, aprovado pela FAPESB. O 

objetivo, obtido ao final do projeto, era criar um setor responsável pela inovação dentro da estrutura do 

CEFET-BA. Essa estratégia, apesar de parecer naquele momento na contramão do movimento dos NIT, 

tinha uma preocupação com a sobrevivência do órgão gestor da política de inovação da instituição. O 

entendimento era de que se o NIT não fosse institucionalizado como um órgão da estrutura o mesmo 

tenderia a morrer, vez que não tinha novos financiamentos e o pouco que tinha não duraria para sempre. 

Olhando a realidade hoje, diante das dificuldades dos NIT que observamos em instituições congêneres, 

considero que a estratégia foi acertada. Embora com o novo marco legal da ciência e tecnologia, entenda 

que existe necessidade de realizar o caminho de volta. No projeto seguinte, uma continuação da gerência 

tecnológica de inovação fui apenas membro da equipe executora.   

Fui convidado e participei, em 2009, no Comitê Brasileiro 26 (CB-26 – Odonto-médico-

hospitalar) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do processo de revisão de três 

projetos de normas técnicas para aplicação em produtos para a saúde: Aplicação de Gerenciamento de 

Risco; Orientações para seleção de normas em suporte aos princípios essenciais de segurança e 

desempenho e Estrutura de código para tipo e causa de evento adverso.  

O envolvimento com a gestão de tecnologias em saúde, normas e analisadores de equipamentos 

médicos me levou a frequentar fóruns na ANVISA e MS, nos quais questões sobre ensaios e metrologia 

na área de saúde sempre vinham à tona. Num desses encontros, fui desafiado a montar um laboratório 

na Bahia. Não tive dúvidas: “se me derem as condições, faço!”. No final do ano de 2008 o CEFET-BA 
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assinava convênio com a FINEP, por encomenda vertical do MS, para implantação do Laboratório de 

Produtos para a Saúde (LABPROSAUD).  

Hoje, coordenado pelo Professor Doutor Marcus Navarro, o LABPROSAUD, faz parte do Polo 

de Inovação Salvador do IFBA e é acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade 

Industrial (INMETRO) para a calibração de grandezas óticas e usadas no radiodiagnóstico. Esse é 

acreditado pelo INMETRO e também pelo Ministério do Trabalho para realizar ensaios de 

conformidade em luminárias cirúrgicas e de diagnóstico, além de vestimentas para a proteção contra 

raios-X. 

Outro campo que me aproximei fortemente foi o de ATS. Nessa perspectiva atuei em alguns 

projetos como membro da equipe executora entre 2008 e 2016, a saber: avaliação comparativa de 

mamógrafos, avaliação de incubadoras para neonatos em uso, avaliação de equipamentos de 

hemodinâmica, dentre outros. Participei na validação da diretriz metodológica para avaliação de 

equipamentos, publicada pelo MS. Durante esse processo de trabalho, consegui inserir o IFBA na 

REBRATS onde, hoje, sou seu representante junto a essa rede. 

Entretanto, apesar das novas experiências, não abandonei o desenvolvimento. Tive dois projetos 

aprovados, voltados para o desenvolvimento de analisadores de unidades eletrocirúrgicas (bisturis) na 

FAPESB e no CNPQ, respectivamente em 2008 e 2013. Como resultado, uma patente foi depositada. 

Também, nesse período participei de outros projetos como membro da equipe executora. Atualmente, 

estou concluindo, como membro da equipe executora, o projeto de desenvolvimento, coordenado pelo 

Professor Hugo Antônio Nunes Silva, de um Equipamento para tratar a incontinência urinária por 

esforço em mulheres que deve gerar uma patente e colaborando com o projeto Alternativas 

biotecnológicas sustentáveis para aumento do fator de recuperação de petróleo de reservatórios 

carbonáticos, coordenado pelo Professor Elias Ramos de Souza.    

O último dos projetos que aprovei como coordenador, antes da montagem desse memorial, foi 

o do Polo de Inovação Salvador, talvez, um dos mais importantes para o IFBA nos últimos anos. Os 

Polos de Inovação são unidades especiais dos IF voltadas para o atendimento dos setores produtivos 

em três eixos básicos: pesquisa, desenvolvimento e inovação; serviços tecnológicos e formação de 

recursos humanos para atuar em projetos inovadores. A estratégia de implantação adotada pelo MEC e 

conduzida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), prevê o chancelamento 

dessas unidades por entidade externa, de forma a fortalecer o projeto diante da sociedade. 

A seleção dos cinco primeiros Polos de Inovação dos IF, dentre os quais o Polo de Inovação 

Salvador do IFBA, ocorreu através da Chamada Pública da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (EMBRAPII) 02/2014, lançada em outubro daquele ano e finalizada em meados de 2015. Os 

IF candidatos tiveram que apresentar a comprovação, através de projeto escrito e avaliação in loco, das 



26 
 

 
 
 

suas expertises e capacidades em áreas específicas de atuação, incluindo o relacionamento com o setor 

industrial em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). 

O credenciamento desses primeiros Polos junto à EMBRAPII, voltado apenas para a atuação 

em PD&I para a indústria e focado em área específica, não limita a ação dos Polos de Inovação. Essas 

Unidades especiais possuem papel de relevância na estrutura dos IF, como elemento indutor de inovação 

e elo de ligação com os setores produtivos. Tal papel é destacado no artigo terceiro da Portaria SETEC 

nº 37, de 29 de outubro de 2015, que trata do funcionamento dos Polos de Inovação dos IF. O artigo 

citado destaca que os Institutos Federais que credenciarem Polos de Inovação “deverão atuar de forma 

inovadora em suas diversas atividades, incluindo os aspectos relativos à gestão e às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, de forma a fomentar a cultura da inovação em todas as suas unidades 

administrativas” (BRASIL, 2015). 

Assim, embora o Polo de Inovação Salvador (PIS) tenha sido credenciado pela EMBRAPII na 

área das tecnologias em saúde, a sua missão é maior e deve impactar por toda a instituição. Nos seus 

dois primeiros anos, o PIS, instalado no Parque Tecnológico da Bahia, captou quatro projetos de 

inovação, realizou mais de 200 serviços de calibração e ensaios e montou stand na Feira Hospitalar 

2017, maior evento da América Latina na área de produtos para a saúde. 
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5 ATIVIDADES DE GESTÃO 

 

Quando fui admitido no CEFET-BA, eu havia concluído um ciclo de cerca de quatro anos 

envolvido em vários estudos sobre gestão. O engajamento no Programa da Qualidade da CHESF 

ocorreu logo no seu início, coincidindo com o fim da graduação, onde havia realizado estudos 

elementares desse modelo de gestão e considerado uma evolução para os métodos que estava 

acostumado. Vi naqueles estudos uma oportunidade e resolvi me aprofundar, especialmente nas 

questões relativas à gestão de pessoas, onde residia os meus maiores questionamentos. 

Participei de diversos cursos de curta duração promovidos pela companhia, com os melhores 

professores naquele momento. Fora do ambiente da empresa também busquei realizar estudos, cursando 

uma especialização na área de recursos humanos, me envolvendo com a fundação e manutenção da 

secção Bahia da União Brasileira pela Qualidade (UBQ), levado pelo Professor Valentino Correia, onde 

fui Diretor. Todo esse envolvimento me levou à assessoria da Divisão Regional de Usinas do Sistema 

Sul (DRUS) que considero o primeiro cargo com alguma relevância que assumi. 

O sistema sul da CHESF compreendia a Bahia e Sergipe, exceto Paulo Afonso e Sobradinho. A 

DRUS era composta por quatro subsetores (serviços) e cerca de 200 pessoas. O trabalho na assessoria 

envolvia, além da responsabilidade pela implantação do Programa de Qualidade na divisão, o controle 

dos índices de manutenção das usinas, o acompanhamento do orçamento e metas de gestão, além da 

condução, em parceria com os serviços, do plano de treinamento interno. Foi através dos resultados 

apresentados neste novo desafio profissional que pude disputar uma das duas vagas que a companhia 

disponibilizou para realizar o curso de especialização em qualidade industrial e de serviços, na UFBA. 

Desse momento em diante, muito evolui. Travei contato com as melhores teorias administrativas, 

aprendi sobre planejamento estratégico, gestão ambiental e de segurança e saúde ocupacional. Iniciei o 

mestrado em Administração, mas tive que abandoná-lo por força de um novo cargo que assumi na 

CHESF, a Coordenação Regional do Programa da Qualidade do Sistema Sul. 

Quando me desliguei da CHESF havia amadurecido bastante e estava preparado para alçar 

novos voos. Assim, logo que ingressei no CEFET-BA me aproximei muito do antigo Departamento de 

Relações Empresariais (DIREP), pois via naquele setor a possibilidade de deslanchar os meus projetos 

e não estava errado. Foi através desse departamento que consegui oficializar a minha participação no 

grupo de engenharia clínica que se formava na UFBA e recebi apoio para escrever o projeto e realizar 

a qualificação na UNICAMP. Além do mais, outros fatores da providência me auxiliaram fortemente. 

Desconhecia o fato, mas o Professor Antônio Barreto Barral, então chefe da DIREP, era candidato a 
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concorrer na consulta pública2 que indicaria a lista tríplice para a Direção Geral naquele ano de 1996 e, 

durante todo o processo de encaminhamento do curso de formação em engenharia clínica, 

desenvolvemos uma forte relação de respeito mútuo.   

Participei pouco do processo de consulta pública, até porque era muito novo na instituição, mas 

acompanhei de perto. O professor Barral foi o primeiro da lista tríplice e o indicado pelo Ministro, 

assumindo a Direção Geral no início do ano seguinte. Quando voltei de Campinas, em fevereiro de 

1997, fui surpreendido com o convite para assumir o Departamento de Relações Empresariais e, mais 

tarde, uma das Diretorias da recém-criada Fundação CEFETBAHIA. Aceitei ambos. 

Conduzi o DIREP entre 1997 e 2001. Durante esse período consegui dar vazão a muito do que 

pensava sobre a interação academia-empresa-sociedade. Saímos de um patamar de 150 alunos/ano em 

cursos de qualificação para pouco mais de 6.000, já no terceiro ano. A instituição modernizou o seu 

parque de informática e implantou a sua rede interna através de um acordo de cooperação com a IBM. 

O setor de produção mecânica foi dinamizado e possuíamos demandas regulares. Através de acordo 

com o sindicato dos radialistas, trouxe o curso de formação para a instituição e foi montado um estúdio 

de rádio e as bases para um estúdio de televisão. 

 Na Fundação CEFETBAHIA, permaneci como diretor até 2002. Durante tal gestão foi possível 

tornar a Fundação sustentável e sair do antigo prédio do CEFET-BA, onde funcionara nos seus 

primeiros dois anos. Infelizmente, a condução da fundação pelo seu presidente tomou um rumo de 

conflito, fato esse que precipitou a minha saída da direção. Havia concordado em reduzir o peso do 

CEFET-BA na gestão da Fundação para preservá-la de um eventual desmonte, prometido pela oposição 

em caso de vitória na próxima consulta pública para Diretor Geral. Contudo, não imaginava que o 

presidente usasse essa ação para afastá-la do seu verdadeiro objetivo, ou seja, o apoio ao CEFET-BA. 

Ressalto, inclusive, que o esgarçamento das relações entre a Fundação e o CEFET-BA não se deu com 

a posse da oposição, mas durante o processo de intervenção, ocorrido em 2001. Hoje avalio como um 

erro estratégico a posição que defendi e acredito que fui ingênuo. 

Outras experiências relevantes também ocorreram na gestão do Professor Antônio Barreto 

Barral. Dentre essas, fui membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão durante os quatro anos 

do seu mandato e nomeado pelo Ministro da Educação como representante do MEC, e sendo 

Conselheiro Suplente do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) entre 1999 e 2001. Na 

prática, fui o conselheiro titular, pois o Diretor Geral, devido aos seus inúmeros afazeres, sempre me 

delegava a representação. A experiência vivida nesses dois anos foi rica. A convivência com 

empresários e executivos experientes, me fez aprender muito e consegui manter boas relações com 

                                                 
2 Naquele momento a legislação não previa eleições, mas uma consulta pública que definiria três nomes, por ordem de 
votação, a serem levados para a indicação do Ministro da Educação. 
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outros setores do sistema ligado à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Dentre as 

diversas decisões tomadas pelo Conselho à época, duas tenho registro especial: a ratificação do 

convênio assinado com a Prefeitura de Salvador para a cessão do terreno e a autorização para início das 

obras do SENAI-CIMATEC.      

Ressalto que dentre os anos de 2001 e 2003 assumi diversas funções no CEFET-BA. A exemplo, 

fui Chefe de Gabinete do Diretor Geral, Professor Doutor Elias Ramos, num momento de grande 

turbulência institucional, bem como assumi a Assessoria da Direção Geral e, mais tarde, a Coordenação 

Geral de Planejamento, na qual permaneci até maio de 2003.  

Entre 2003 e 2011, em virtude do doutorado, me voltei para os estudos e os projetos que 

caminhavam. Na gestão me dediquei mais ao NTS, exercendo as funções de secretário executivo e 

coordenador durante vários momentos nesse período. Entretanto, outras funções de assessoramento 

requereram a minha dedicação nesse interstício de tempo, em particular, duas participações em órgãos 

colegiados merecem registro. A minha eleição para ser um dos representantes dos professores no 

Conselho Superior do IFBA e a participação na Câmara de Assessoramento e Avaliação Técnico-

científica da FAPESB na área de Inovação (Câmara de Inovação). 

A minha eleição para o primeiro Conselho Superior do IFBA após a nova institucionalidade, 

no período entre 2009 e 2011, foi a meu ver, um reconhecimento dos meus colegas, ao meu trabalho 

na instituição. Quase não fiz campanha e, naquele momento, tinha poucas condições de enfrentar os 

candidatos da gestão. Entretanto, fui eleito e, embora fosse oposição à gestão, pautei a minha conduta 

em prol da instituição. Desse mandato, guardo uma pequena frustação: não ter conseguido convencer 

os meus pares da necessidade de realizar uma definição estratégica da instituição. 

Já a atuação na Câmara de Inovação da FAPESB se deu entre os anos de 2008 a 2013 e, no 

último período (2011 a 2013), fui eleito coordenador pelos meus colegas. Foi um período de intensa 

atividade e aprendizado com a realização de visitas técnicas, discussões e acompanhamento dos 

processos de avaliação de editais.  

Somente em 2011 voltei a um cargo de maior relevância, fui convidado pelo Governo do 

Estado da Bahia a assumir a Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde na SESAB, onde 

permaneci até 2014. Na SESAB, tive oportunidade melhorar o processo de aquisição dos diversos 

produtos para a saúde (inclui equipamentos); reduzir custos de contratos de manutenção; realizar 

qualificação constante dos coordenadores de manutenção; incentivar a pesquisa envolvendo os 

profissionais de saúde que atuam nos serviços; cadastrar as pesquisas desenvolvidas nas unidades 

hospitalares; e, coordenar, em parceria com a FAPESB, o Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS). 

Entretanto, no início de 2014, solicitei exoneração e retornei ao IFBA, visto que já circulavam as 

notícias de que seria lançado, ainda naquele ano, o edital para a seleção dos futuros Polos de Inovação 
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e eu esperava ajudar a credenciar o IFBA nesse certame. O edital saiu, mas o processo só foi finalizado 

em 2015, quando fui nomeado como Diretor Geral do Polo de Inovação Salvador por ter coordenado 

o projeto, pois essa era a definição, ou seja, o coordenador do projeto seria o primeiro Diretor Geral.  
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Venho dedicando os últimos 22 anos da minha vida profissional ao ensino, pesquisa, extensão 

e a gestão educacional no IFBA. Anterior a esse tempo, como creio ter ficado demonstrado, quase 

sempre estive perto da academia e busquei desenvolver ações que envolvessem o processo de 

educação, a despeito de embora ter exercido outras atividades paralelas. Assim, já se foram quase 36 

anos de envolvimento com a área educacional de alguma forma. 

Por mera coincidência, o tempo em que passei no IFBA é semelhante àquele em que me dedico 

a estudar a área de desenvolvimento e gestão das tecnologias em saúde. Dessa forma, a minha atuação 

se confunde com a trajetória desse tema no IFBA e, porque não dizer, também na Bahia. Não fiz nada 

sozinho, mas ser um dos atores que ajudou a construir esse caminho me deixa feliz, por entender que 

se trata de uma história exitosa. 

Se o olhar for direcionado para os resultados alcançados pela instituição no campo das 

tecnologias em saúde é possível entender os motivos que me levam a considerá-lo um caso de sucesso. 

Erámos, no IFBA, meros desconhecidos em 1996, de lá para cá, conseguimos o reconhecimento do 

Ministério da Saúde, da ANVISA e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, demonstrado a partir 

dos diversos apoios e projetos conquistados. Desenvolvemos tecnologias para a indústria nacional 

sediada em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e na própria Bahia. Somos 

o único IF do país que possui laboratório acreditado junto ao INMETRO. Temos, hoje, um Polo de 

Inovação, credenciado junto à EMBRAPII para o desenvolvimento de tecnologias em saúde, pela 

força acumulada na área, embora o mesmo possa e deva assumir um papel estratégico de fomento à 

inovação em todas as áreas de atuação do IFBA.   

Todavia, mesmo considerando que os ganhos foram maiores, é preciso identificar falhas. Erros 

de avaliação e tomadas de decisão equivocadas existiram, mas a maturidade ajuda a reduzir, embora 

não impeça que outros ocorram. Nas atividades do dia a dia, identifico, particularmente, alguns pontos 

que considero relevantes e necessito elevar. Dentre eles cito a ampliação da minha produção de artigos, 

condução mais sistemáticas das orientações de pesquisa/pós-graduação e refinar a minha organização 

em processos de trabalho.  

Nesse momento, além da necessidade das melhorias pessoais, prevejo a minha atuação cada 

vez mais sólida nas atividades de ensino e nos meus trabalhos de pesquisa, extensão e gestão. Contudo, 

dois projetos, provavelmente, requererão mais do meu tempo e esforço nos próximos anos: a 

consolidação do Polo de Inovação Salvador e a ampliação do desempenho do mestrado profissional 

em Engenharia de Sistemas e Produtos, com vislumbre da possibilidade de submissão, já no próximo 

período de avaliação da CAPES, de um Doutorado Profissional.  
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