
CLASSIFICAÇÃO TÍTULO DOS PROJETOS
1 Projeto Littearte
2 Biblioteca Cidadã: Incentivo à Leitura consciente
3 Construção de modelos Táteis para o ensino de eletricidade , magnetismo e física moderna para pessoas com deficiência e necessidades específicas. 
4 BIO(GRAFIAS): narrativas de estudantes e egressos do IFBA, campus Salvador
5 Religiosidade e desempenho escolar: análise de jovens estudantes do IFBA – Campus Salvador no curso técnico modalidade integrada.
6 Fortalecimento Institucional dos Programas de Cotas Raciais no IFBA, Campus de Salvador
7 RPG para o ensino de História do Brasil no período colonial. História das ideias e práticas de cura (séculos XVI - XVII). 
8 Matemática para cidadania:  Desenvolvimento de material didático escrito e audiovisual para um Curso de Matemática básica com roteirização para plataforma moodle
9 Revisitando uma historiadora transatlântica: estudo da produção intelectual de Maria Beatriz Nascimento
10 Temática Energia Solar no campus Salvador: Acompanhamento da geração da energia elétrica solar fotovoltaica e divulgação para a comunidade interna.
11 Química com as mãos
12 Na tela: 1º Festival de Curta-metragens do IFBA
13 Uma proposta de intervenção: elaboração de um projeto de curso de matemática básica, na modalidade EAD. 
14 Algoritmo de apagamento: Onde estão as referências científicas femininas no ambiente de formação?
15 A prática da Matemática no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA
16 Programa estudantes monitores em laboratórios de química geral prática
17 Métodos contraceptivos na percepção de uma sociedade machista
18 IV Feira da Matemática: Programa de formação interdisciplinar em educação, matemática e outras áreas do conhecimento
19 SMS para todos - Adequação e produção de material didático para estudantes com necessidades específicas.
20 Elaboração de materiais didáticos, manipuláveis e digitais, de Matemática para estudantes de inclusão.
21 Educação e diversidade étnica indígina: a relação intercultural entre as práticas pedagógicas e os saberes indígenas com base na Lei 11.645/2008
22 Promovendo a Inclusão: desenvolvimento de apoio para estudantes com deficiência
23 Análise dos espaços livres no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia -    Campus Salvador.
24 Observatório da Matemática: Oficinas para produção de artigos de divulgação científica
25 Monitoria sobre Leitura e Interpretação de Mapas e Perfis Topo-geológicos e compreensão de seus elementos
26 Identidade, espaço e memória - O papel afetivo do IFBA-SSA em tempos de fronteiras paradigmáticas.
27 Educação Estatística e Cidadania 
28 Monitoria sobre SIG no Curso Técnico de Geologia
29 Esportes e Mulheres no IFBA: por um tempo de novas práticas
30 A Iniciação Científica como princípio formativo para licenciandos do IFBA – Campus Salvador.
31 O belo e o grotesco: Como os desenhos e filmes infantis influenciam para a apropriação da noção do belo e feio - Um Olhar através da inversão estética de Tim Burton.
32 ESTÚDIO IFBA
33 ATORES LGBTQ+: (R)e(x)sistência em processo de decolonização de corpos
34 Eletrônica com as mãos – 2º Volume
35 Toque da hora
36 O lugar delas é onde elas quiserem: pesquisa sobre evasão de meninas no IFBA – Campus Salvador
37 Roteiro de Estatística Aplicada ao Laboratório com uso do Excel.
38 Projeto Xadrez no IFBA -  Campus Salvador
39 Educação Física e Edificações: alinhando conhecimentos Integrados
40 Práticas Pedagógicas: Contribuições no processo ensino aprendizagem da termodinâmica no curso Técnico de Refrigeração e Climatização. 
41 Pensamento Estatístico: pensar um material didático para o processo do ensino e aprendizagem estatística na mecânica.
42 Banco de sementes: Memória viva da terra, sabedoria ancestral
43 Língua e Diversidade: o Inglês como Meio de Transformação Social
44 Tech Signal - Plataforma assistiva para a educação de deficientes auditivos e surdos
45 Formação de Monitores para acompanhamento de aulas práticas na área de materiais

Observação: o número de bolsistas concedido a cada projeto será divulgado após a interposição de recursos.


