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RELAÇÃO DE PROJETOS HOMOLOGADOS NO EDITAL Nº
05/2020/DPGI/DIREC/CAMPUS DE SALVADOR/IFBA - INCENTIVO A PROJETOS DE

PESQUISA, DE INOVAÇÃO E/OU DE EXTENSÃO

 

A identidade do/no IFBA: olhares e saberes sobre sua comunidade, contexto social e processo formativo

Aplicação da Simulação Monte Carlo com nanopartículas (NP) em Radioterapia

Aplicações de Inteligência Artificial para Reconhecimento de Padrões em Problemas Reais

Avaliação das Propriedades Mecânicas e Térmicas de Nanocompósitos de Polímeros e Óxido de Grafeno

Avaliação de procedimentos cosméticos sobre o comportamento da fibra capilar

Canteiro de Obras Pretas: construção de metodologias afirmativas em Língua Portuguesa, Sociologia e Fiolosofia

CapacitADAS: Análise e Inserção das Mulheres na Área de Ciência, Tecnologia e  redução da desigualdade de
gênero

Construção de um equipamento de correntes parasitas pulsadas baseado em tecnologia raspberry e python

“CTlíatussloificação de Imagens de Raio X e Síntese de Dispositivos"

Curso de extensão de Beneficiamento de Pescados

Curso de Extensão de Formação de Agentes de Informações Turísticas

Curso de Extensão de Operador de Computador

Curso de Introdução a Piscicultura

Desenvolvimento de controle de acionamento de condicionador de ar por sensor de presença

Desenvolvimento de um Aplicativo de gerenciamento de doações de bens e serviços para as comunidades
vulneráveis do entorno IFBA Barbalho (IFBA Barbalho ? Negócios Sociais)

Desenvolvimento de um novo modelo de handbike com suporte

Desenvolvimento de uma plataforma Robótica Móvel de múltiplos propósitos

Desenvolvimento e análise de cascas com cerâmica armada
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Economia solidária e tecnologia social: estratégias para inclusão socioprodutiva e sustentabilidade de
empreendimentos em salvador e região metropolitana

Escola-fábrica no âmbito do IFBA/Campus de Salvador: articulando saberes e conhecimentos em torno da prática do
Ensino, Pesquisa e Extensão e valores humanos

Estudo da Incorporação de Resíduo de Alumínio em massa cerâmica de queima branca.

Estudo de lógicas de controle para aplicação em robôs autômatos

Fotônicos baseados em Redes Neurais Artificiais com Aprendizagem Profundo

Gerador de ozônio de baixo custo para desinfecção de laboratórios e salas de aulas da instituição.

Inspeção Não Destrutiva Ultrassônica em Estruturas De Concreto do Instituto Federal da Bahia (Campus do Salvador)

Interação entre pesquisa, ensino e extensão na temática energia solar fotovoltaica

Intolerância Religiosa no Ensino Médio: um estudo de caso no IFBA, Campus Salvador

Mapeamento inteligente das atividades culturais do entorno do IFBA - Campus de Salvador

Maracá e Educação: produção de materiais didáticos virtuais na perspectiva indígena da Lei 11.645/2008, no contexto
escolar

O Bolsonarismo e o Brasil Profundo: Uma Análise Sobre a Ascensão e a Permanência de um Fenômeno Sócio-
Cultural e Político

Procedimento Científico pH para prevenir e (ou) tratar pacientes infectados com o novo Coronavírus (e sem sequelas,
até o 5º dia da contaminação, 1º estágio da infecção com replicação viral).

Produção de Cerâmica Vermelha Modificada por Adição de Pó de Resíduo de Alumínio.

Projeto de Instrumentação e Testes do Modelo em escala reduzida do Rebocador de Porto "Caramuru"

Proposta de implantação do Plano de Gestão de Logística Sustentável no IFBA - Eixo água e esgoto, Campus
Salvador.

Redes colaborativas de tecnologias em gestão da Educação

Revisitando uma historiadora transatlântica: estudo da produção intelectual de Maria Beatriz Nascimento

ROBOIFBA: auxiliando na Difusão e popularização da cultura maker

Uma Comunidade de Prática de Ensino de Física como promotora da articulação do Ensino, Pesquisa e Extensão: o
caso da PIBID e da Residência Pedagógica

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Diretor (a) Geral do
Câmpus Salvador, em 07/10/2020, às 19:17, conforme decreto nº 8.539/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1611514 e o código CRC B9492A82.
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