
  

ROTEIRO PARA ABERTURA 

Dia 20 de outubro 2021 - às 19h 

SNCT 2021 

TEMA  

"Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o planeta"  

 

"O verdadeiro sinal de inteligência não é 

conhecimento, mas imaginação. "  

ALBERT EINSTEIN 

MODERADOR: RICARDO KUENTZER – Auto apresentação (5minutos) 

1ª PASSO: Abertura e agradecimentos - 19h 

• Boas-vindas aos palestrantes da noite e saudações aos convidados da sala.  

• Professores e DG’s - Ives Lima, Esly César Marinho e Raimar Barbosa dos 

Santos 

• Palestrante convidado Professor Roberto Fortuna 

• A comissão organizadora da SNCT 2021, equipe de transmissão (bastidores).  

• A Direção Geral dos campi envolvidos com seus representantes 

IFBA/SF/LF/SSA. 

• As/Aos intérpretes de libras presentes. 

2ª PASSO: Apresentação do evento / Intenção  

 A atividade referendada para a abertura da PRÉ-ESTREIA da SNCT 

2021, tem novidade! Este ano, traz os Campi Salvador, Simões Filho e 

Lauro de Freitas, do Instituto Federal da Bahia, unidos para organizar a 

primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2021 

Multicampi. Com o tema "Transversalidade da Ciência, Tecnologia e 

Inovações para o planeta" a SNCT tem a finalidade de mobilizar a 



  

população em torno de temas e atividades de ciência, tecnologia e 

inovação.  

 Portanto, a pré-estreia vem para convidar a comunidade interna e externa 

do IFBA para participar da I SNCT 2021 Multicampi que ocorrerá nos 

dias 25, 26 e 27 de outubro com várias atividades propostas para a 

semana. 

 Fiquem atentos as atividades e participem! 

 

 

3ª PASSO: Informes  

 

• LINK DE INSCRIÇÃO: https://www.even3.com.br/scnt2021ifbassl/ 

• Lista de frequência – preencher dados no formulário Forms disponibilizado no 

Chat, pela organização. 
• O evento será transmitido por meio do canal do Campus Salvador na plataforma 

YouTube.   YOUTUBE COMUNICAÇÃO IFBA SSA. 

• Nosso objetivo é buscar expor diferentes visões acerca da temática, e a partir daí, 

observar os conteúdos vinculados à questão dos desafios encontrados ao 

desenvolvimento sustentável para o planeta, nos aspectos ligados a sociedade, 

economia e no setor produtivo.  

• No evento de hoje, a temática a ser discutida será – Transversalidade da Ciência, 

Tecnologia e Inovações para o planeta. 

• O evento é coordenado pela ação conjunta dos campi SSA/LF/SF com a 

Comissão Multicampi.  

• A palestra, com bate-papo, com o professor e convidado da área para discutir as 

possibilidades da temática central veio com base nesse ano, como eixo central da 

SNCT 2021.  

• "A importância da C&T&I para o desenvolvimento das energias 

renováveis e descarbonização da economia - O caso do Hidrogênio Verde" 

https://www.even3.com.br/scnt2021ifbassl/


  

• A atividade será online, gratuita e abertas a todos os interessados do campus, 

especialmente a comunidade acadêmica do IFBA/SF/SSA/LF.  

• Duração da palestra de 30 minutos (19h). 

• Transmissão no canal do YOUTUBE COMUNICAÇÃO IFBA SSA. 

• Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, é a SNCT e todas as atividades serão certificadas. 

Os participantes receberão o certificado até 15 dias após o evento. (nos informes 

no even3) 

• Formação da mesa e duração - 3 Diretores 1 palestrante – os diretores terão 5 

minutos cada de fala e o palestrante terá 30 minutos, podendo estender a depender 

do moderador. (duração de 30 a 40 minutos) 

• Término da palestra, abertura para os questionamentos ao público 10 minutos. 

 

4ª PASSO: Apresentação dos convidados da mesa   

• Para darmos seguimento das atividades convidaremos os Professore e Diretores 

Gerais dos respectivos campi que farão suas considerações, passando a palavra 

para o nosso convidado que fará sua palestra na sequência: 

• Apresentação do mini currículo de cada participante. 

 
PALESTRANTES CONVIDADOS 

 

Ives Lima de Jesus – Diretor Geral IFBA campus Salvador (5 minutos) 
 

TEMA: a importância do Instituto Federal para região metropolitana de Salvador. 

Atualmente é professor efetivo e diretor geral do IFBA campus Salvador. 

Licenciado em Matemática pela Universidade Católica do Salvador (1991), mestre (1995) 

e doutor (2012) em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor 

Titular (2015) da carreira EBTT do Instituto Federal da Bahia (1996). Coordenador do 

subprojeto PIBID da Licenciatura em Matemática do IFBA, campus Salvador. Chefe do 

Departamento de Matemática (2017). 

 

 



  

Raimar Barbosa Santos – Diretor Geral IFBA campus Lauro de Freitas (5’) 
  

TEMA: " importância da integração dos Campi e ações de multicampia como esta 

da organização da SNCT" 

Atualmente é professor efetivo e diretor geral do IFBA campus Lauro de Freitas, 

é ex-aluno da instituição, sendo formado em técnico em automação industrial pelo Centro 

Federal de Educação Tecnológica (Cefet-BA). No seu currículo, estão também a 

formação de engenheiro mecânico e o título de mestre em energia, ambos pela Unifacs.  

 

Esly César Marinho – Diretor Geral IFBA campus Simões Filho (5 minutos) 
 

TEMA: Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o planeta 

Atualmente é professor efetivo e diretor geral do IFBA Campus Simões Filho. 

Atua nos cursos de nível médio das modalidades Integrada e Subsequente, bem como no 

nível Superior. É membro suplente do Conselho Superior (CONSUP). Atuou também 

como coordenador de polo no programa Prófuncionário, coordenador do curso de 

Licenciatura em Eletromecânica. Foi Diretor de Ensino (DEPEN). Foi presidente da 

comissão de criação do Curso de Engenharia Mecânica, sendo membro dos NDE, (Núcleo 

Docente Estruturante) dos cursos superiores do campus SF. Fez parte da Comissão 

Institucional de Avalição Interna de Cursos Superiores do (CAICS), possui ampla 

experiência em avaliação de Cursos Superiores no Ministério da Educação e atualmente 

faz parte da Comissão de Avaliadores da Agência de Regulação dos Cursos Superiores 

do MERCOSUL. Possui formação: Doutorado e Mestrado em Engenharia Mecânica, 

Especialização em Engenharia de Produção, Graduação em Engenharia Mecânica e 

Licenciatura em Ciências. 

 

Prof. Roberto Fortuna – SDE/BAHIA (30 minutos) 
  

TEMA: "A importância da C&T&I para o desenvolvimento das energias 

renováveis e descarbonização da economia - O caso do Hidrogênio Verde" 

Possui Mestrado em Administração pela UFBA, Doutorando em Energia e 

Ambiente pela UFBA, foi professor do Mestrado Profissional em Tecnologias Aplicáveis 

a Bioenergia pelo Centro Universitário UniFTC de 2007 a 2020 e do Programa de Pós-



  

graduação da Fundação Visconde de Cairu. É Coordenador de Fomento ao 

Desenvolvimento Agroindustrial e Territorial da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Estado da Bahia 

 
5ª PASSO: Encerramento e agradecimentos ao público participante 

• Encerramento das atividades. 

• Aos palestrantes (Roberto Fortuna, Aos DIRETORES GERAIS dos campi) 

• Aos professores e técnicos Adm do IFBA que participaram. 

• Aos estudantes e plateia convidada. 

• As Intérpretes de libras.  

• A comissão e setores envolvidos na transmissão do evento. 

• Aos organizadores do evento (comissão de extensão e coordenação de Pesquisa, 

de cada campus. 

• Boa Noite a todos e até dia 25 (segunda-feira). 

OBRIGADO!  

Quadro 1. Cronograma de falas e tempo para o evento do dia 20/10/2021 às 19h. 

APRESENTAÇÃO TEMPO 

RICARDO KUENTZER - Moderador 5 MINUTOS 

IVES LIMA – DG SSA 5 MINUTOS 

RAIMAR SANTOS – DG LF 5 MINUTOS 

ESLY MARINHO – DG SF 5 MINUTOS 

ROBERTO FORTUNA -SDE/UFBA 30 MINUTOS *+ 10’ Moderador 

PERGUNTAS 10 MINUTOS 

TOTAL  1HORA E 10 MINUTOS 
*Caso cumpra-se o horário a atividade do dia terá duração de 1h (início as 19h e término as 20h) 


