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A VOZ DA
COMUNIDADE
Um contraponto

Por Pedro Mariano de Souza

Em busca de performance, precisão,
melhoria contínua e representatividade,
o estudo dos dados se tornou uma
necessidade. Uma vez que uma
gigantesca quantidade de informações o “Big Data” - não pode mais ser
analisada pelos meios tradicionais, as
ciências da informação operam um
grande papel na coleta e interpretação
de dados. À medida que ficamos mais
conectados, a sociedade se torna
igualmente digital. Os dados surgiram
organicamente,
quase
como
um
recurso natural, e este é um assunto
que ainda vai dar o que falar.

O Analista de Dados será o responsável
por interpretar as informações e, em
conjunto com outros profissionais,
tomar as melhores decisões.

Vamos supor que a marca “Refri” venda
um produto chamado “Gerante”, a
partir daí, um cientista de dados cria um
algoritmo para identificar se “Gerante” é
popular em um determinado grupo
social. Este algoritmo irá verificar o
número de vezes que “Gerante” é citado
nas redes sociais em comparação com a
concorrência. A informação está lá,
porém ela precisa ser interpretada. Se
“Gerante” for popular, mas não for bem
vendida, teremos um novo problema, o
tipo de problema que uma outra área
do conhecimento dos dados pode
resolver.

Ovo de pata é maior e melhor que o
ovo de galinha, mesmo assim existem
muito mais granjas de galinha do que
de pata, e sabemos bem o porquê: o
marketing. Este pode influenciar o que
o consumidor pensa e o que ele
compra. Sejamos sinceros, dizem que o
rio corre para o mar, quem tem, tende a
ter mais. Capital gera capital, riqueza
gera riqueza. É simples, às vezes o
produto nem é tão bom, mas tá na
moda. Já pensou no que isto implica? As
consequências de dar tanto poder a
uma pessoa, ou um grupo social tão
restrito?
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A VOZ DA
COMUNIDADE
Vivemos em meio a monopólios digitais, você duvida? Tenho certeza de que você,
muito provavelmente, tem a sua meia dúzia de aplicativos sociais preferidos e não
pretende trocá-los por nenhum outro, certo? Os gigantes das redes só crescem, e
talvez você nunca pare para pensar na quantidade de informações fornecidas para
eles (sem contar as obtidas sem o seu consentimento). Não entenda mal, não estou
aqui dizendo, “você deve ser um cavernoso digital”, mas sim, um baita de um “homo
sapiens sapiens" esperto, se expondo apenas até onde é necessário. Se você quiser
evoluir, deve estar por dentro de tudo que acontece rede afora. Porque ou você
aprende a usar as redes ou elas te usam.

Fonte: https://w
ww.google.com
psig=AOvVaw
/url?sa=i&url
1OHdhc85jO
=https%3A%2
X4XEAXM8io29
F%2Frnews.co
&ust=162886
m.br%2Fdive
3787228000
rgencias-do-m
&source=image
undos&cd=vfe&ved
=0CAwQjhxqFw
oTCKiDvtDUq
_ICFQAAAAAd
AAAA

moderno.html&

ABAD

5

O Q UE ES T Á R O L AN D O ?

NOAE
O Núcleo Local de Assistência Estudantil e Ações
Afirmativas

(NOAE)

traz,

nessa

edição,

informações acerca da Assistência Estudantil,
dos

reflexos

causados

pelos

cortes

orçamentários das Universidades públicas no
ano de 2021, e um resumo do Edital nº
14/2021.2 da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas
e Assistência Estudantil (PROAE).
O Decreto nº 7.234/10 dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES) e visa promover a permanência dos/as estudantes
matriculados/as em cursos de graduação presencial das Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES). Para ser considerado/a como público
prioritário desse Programa, o/a discente deve ser oriundo/a da rede pública
de educação básica ou possuir renda familiar per capita de até um saláriomínimo e meio, sem desconsiderar outros requisitos fixados pelas IFES. As
ações do PNAES deverão ser desenvolvidas nas áreas de moradia estudantil,
alimentação, transporte, atenção à saúde, apoio pedagógico, dentre outras.
Os fatores socioeconômicos refletem na vida acadêmica dos/as estudantes
nos seus cursos de graduação, e o suporte da Assistência Estudantil, voltada
para a igualdade de oportunidades aos estudantes do ensino superior,
poderá favorecer o enfrentamento às desigualdades sociais, além de vários
outros fatores considerados, como a inserção de grupos historicamente
excluídos, dentre eles indígenas, comunidade LGBT, negros, mulheres,
pessoas com necessidades específicas.
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O Q UE ES T Á R O L AN D O ?
Conforme regulamenta o art. 8º do referido Programa, “As despesas do
PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente
consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de
ensino superior, devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade
de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, observados
os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira
vigente.”

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFBA
As universidades públicas federais foram afetadas pela redução no
orçamento do Ministério da Educação (MEC) de 2021, sendo necessário
adotar medidas de contenção nas ações da assistência estudantil. O
Comunicado nº 10 da PROAE considerou “a previsão de corte no
orçamento discricionário da UFBA para o ano de 2021, que poderá
ultrapassar os R$ 26,8 milhões, sendo R$ 6,5 milhões correspondentes à
rubrica Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), conforme
apresentação feita ao Conselho Universitário.” Desta forma, a PROAE se
viu obrigada a atrasar o pagamento de alguns benefícios, e limitar o
número de bolsas e valores, como a redução de R$ 800,00 (oitocentos
reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais) do Auxílio de Apoio à Inclusão
Digital. Por outro lado, os auxílios regulares, como moradia, alimentação
e transporte, já concedidos aos estudantes, foram mantidos.
Mesmo diante desse cenário adverso, a PROAE publicou o Edital nº
14/2021.2, com inscrições via formulário on-line, no período de 09 a
15/08/2021. que dispõe sobre o processo seletivo dos benefícios abaixo
listados:
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O Q UE ES T Á R O L AN D O ?
Auxílio Especial para Permanência (05 vagas para o ICTI);
Auxílio de Apoio à Inclusão Digital (05 vagas para o ICTI);
Habilitação para Acesso aos Programas Permanecer e SANKOFA
(vagas ilimitadas).
O Apoio de Acesso à Internet (CHIP) será ofertado através do
preenchimento de formulário específico, que será disponibilizado no site
da PROAE.

A RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIOS
Em breve também será lançado o Edital de renovação de benefícios da
PROAE, e os/as estudantes que já contemplados em seleções nos
semestres anteriores deverão ficar atentos para as condições de
manutenção de cada auxílio.
Todos os Editais e Comunicados da PROAE estão disponíveis em:
www.proae.ufba.br
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O Q UE ES T Á R O L AN D O ?
ONDE O U A O N D E ?
No caminho para a implantação do
CAMPUS UFBA em Camaçari
O

município

de

Camaçari

estuda

a

viabilidade de cessão para a UFBA de uma
área de terreno do município. O objetivo é
permitir

a

infraestrutura

construção
para

a

de

toda

implantação

a
do

Campus da UFBA em Camaçari.
Atualmente com sede na Cidade do Saber, especificamente do primeiro e
segundo andar do edifício do Teatro, o ICTI disponibiliza 100 vagas
anuais para o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e
Inovação. O ICTI precisa de uma estrutura maior para comportar o
número de salas de aula, laboratórios e demais estruturas de apoio para
chegar a oferecer o número de vagas planejado no projeto de
implantação do Campus da UFBA em Camaçari (300 vagas anuais). A
intermediação por parte da prefeitura é realizada pelo vice-prefeito, José
Tude, e por parte da UFBA pelo pró-reitor de Graduação, o professor
Penildon Silva Filho.

A LÉ M D O M U R O
Novos Convênios de Cooperação Técnica
Os docentes do ICTI, apoiados pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa e
Extensão (NAPE), trabalham para fechar alguns acordos de cooperação
técnica com entidades externas.
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O Q UE ES T Á R O L AN D O ?
O objetivo de um convênio de cooperação técnica é oferecer
oportunidades de atividades complementares e colaboração para
beneficiar as atividades de ensino e extensão.

Convênio UFBA-SEBRAE
Prevê a parceria ICTI-SEBRAE com o objetivo de permitir que nosso corpo
acadêmico tenha a oportunidade de participar dos cursos e atividades
do programa de Educação Empreendedora do SEBRAE, está previsto o
fornecimento de todo o material e equipe técnica e consultores
necessários para realização dos cursos. O convênio também prevê a
possibilidade do corpo acadêmico do ICTI trabalhar junto ao SEBRAE em
propostas de pesquisa, extensão de interesse mútuo.

Convênio ICTI – Instituto Recôncavo de Tecnologia (IRT)
Prevê uma parceria de colaboração técnica que visa o apoio e parceria
na proposição de projetos e busca de recursos em órgãos de fomento
voltados ao desenvolvimento de tecnologia em hardware e software.
Além disso, a parceria também pretende desenvolver propostas de
atividades de extensão e especialização nas áreas de tecnologias
emergentes com visão e aplicação em soluções com foco na
sustentabilidade. A parceria também pretende fazer a inserção
profissional de estudantes do ICTI em postos de estágio com
envolvimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento no IRT.
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DESCOBRINDO A
BIBLIOTECA
Nesta edição a biblioteca traz uma nova plataforma de livros
digitais adquiridos pelo nosso Sistema Universitário de
Bibliotecas da UFBA em 2021.

EBSCOhost é uma ferramenta
online

que

oferece

uma

variedade de bases de dados
de

texto

completo.

Neste

acervo digital estão reunidos
uma

coleção

de

livros

eletrônico multidisciplinares de
diversa as áreas do conhecimento. Com este aplicativo o usuário
poderá acessar, salvar e baixar os 407 novos títulos, adquiridos pela
nossa universidade, que estão disponíveis com acesso ilimitado
simultâneo.
COLEÇÃO COMPOSTA POR CENTENAS DE E-BOOKS DE
DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO.
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DESCOBRINDO A
BIBLIOTECA
O usuário pode acessar o conteúdo através da nossa página
<https://icti.ufba.br/biblioteca>, campo Biblioteca

→ Acervo → Livros

digitais. O site direcionará para a central de autenticação, é necessária

uma conta de domínio na Rede UFBA (o mesmo login e senha que
permite ao aluno acessar – Siac/aluno Web, no caso de docentes e
técnicos é utilizado o login e senha pessoal de acesso ao SIPAC).
Também é possível acessar a plataforma pelo site do SIBI-UFBA.
< http://www.sibi.ufba.br/>

NO NOSSO SITE JÁ ESTÁ DISPONÍVEL A LISTA DE TODOS
OS TÍTULOS ADQUIRIDOS E O TUTORIAL DE ACESSO
REMOTO AOS E-BOOKS NA BASE DA EBSCOHOST.
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COM A
PALAVRA

Penildon Silva Filho
Entrevista realizada pelo discente
Nathan da Cruz dos Reis

Pró-Reitor da Universidade Federal da Bahia
1. Considerando o cenário de cortes
orçamentários
nas
universidades,
quais
os
impactos
sobre
as
assistências estudantis – a exemplo os
auxílios transporte e moradia- para os
estudantes do ICTI que moram em
Salvador?
Vivemos hoje um corte na assistência
estudantil como parte de um corte geral
no orçamento de custeio e de capital nas
universidades federais. O corte em 2021
foi de 18% em relação a 2020, mas desde
2017 o orçamento da universidade de
custeio e de capital vendo sendo
diminuído,
e
isso
inviabiliza
o
funcionamento
da
instituição
no
pagamento de obras, compra de
equipamentos, energia, água, telefone,
serviços terceirizados, materiais para
pesquisa. Com a assistência estudantil, o
corte tem o aspecto dramático de
condenar uma parcela significativa de
alunos a cursar sua Graduação em uma
situação de vulnerabilidade social, e em
muitos casos impacta no abandono do
curso. Sobre os benefícios para os
estudantes do Campus Carlos Marighella
de Camaçari, consultei nossa Pró-Reitora
de Ações Afirmativas e Assistência
Estudantil. Ela me informou que quem
tinha auxílio-moradia terá mantido o
benefício e o auxílio-transporte só
mantivemos de quem tinha unicamente
esse auxílio.

Penildon Silva FIlho

Houve cortes em todos os cursos da
UFBA, e temos feito gestões no sentido
de recuperar esses recursos, essenciais
para a qualidade da Universidade.
2. Como o ICTI conseguirá dar início a
construção da sua infraestrutura
própria após o corte no orçamento?

Hoje faltam recursos para capital, que
inclui
construção
e
compra
de
equipamentos, e custeio, que abrange a
assistência
estudantil,
os
serviços
terceirizados.
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COM A
PALAVRA
Os orçamentos das universidades
federais, que já foram mais adequados
e cresceram de 2004 a 2016, permitindo
uma expansão de todo o sistema de
forma inédita, depois dessas reduções
se encontram no mesmo patamar de
2005 em termos reais, com os cortes de
2017 a 2021. Mas isso não diminuiu
nossa dedicação e busca de soluções
alternativas. A prefeitura de Camaçari já
anunciou que vai fazer a doação de um
terreno definitivo para a UFBA no
Parque do Capivara, com uma grande
extensão, e assim que tivermos essa
doação aprovada na Câmara de
Vereadores, começaremos a elaborar
os projetos básicos e executivos do
campus e seus prédios, ao mesmo
tempo em que já estamos buscando
emendas parlamentares e outros
apoios para a construção desses
espaços.
3. Na visão do senhor, o ICTI teria
condições de voltar a operar com
aulas presenciais ainda este ano?
Será que a manutenção na forma
remota não afetará a qualidade do
ensino e da pesquisa?
Nosso desejo é que já estivéssemos em
aulas presenciais há algum tempo,
infelizmente as condições sanitárias no
país não nos permitiram, mas estamos
esperançosos de em 2022 retomarmos

Penildon Silva Filho
Entrevista realizada pelo discente
Nathan da Cruz dos Reis

as atividades presenciais e, caso
tenhamos uma melhora significativa
dos números da pandemia em
setembro, outubro ou novembro de
2021, podemos iniciar no presente ano
os cursos intensivos, que são previstos
pelo Regulamento de Ensino de
Graduação e Pós-Graduação. Esses
cursos intensivos comprimem a carga
horária em pouco tempo e podem
ocorrer durante os semestres letivos e
durante as férias. Contamos com esse
recurso acadêmico para diminuir a
retenção dos alunos nos diversos
cursos da UFBA. Vamos acompanhando
a evolução das condições sanitárias e
avaliando junto com os colegiados a
possibilidade
de
retomarmos
as
atividades presenciais, as regulares e os
cursos intensivos.

4. Ainda com a preocupação com os
cortes,
caso
voltássemos
a
trabalhar/estudar
durante
a
pandemia, os gastos com EPIs e
demais materiais para garantir a
segurança de todos significaria um
impacto financeiro muito elevado
para a UFBA?
Nos casos em que se precisou voltar em
algumas atividades presenciais, a
Universidade tem conseguido garantir
os EPIs até agora.
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COM A
PALAVRA
5. Existe a possibilidade de a UFBA não
conseguir manter o Campus de
Camaçari e os estudantes serem
encaminhados para os Campus e
Institutos de Salvador?
Estamos confiantes no apoio da
prefeitura, que doará o terreno do
campus e outras parcerias com
parlamentares
para
alocação
de
emendas dos mandatos, conseguiremos
manter o campus e ampliá-lo, de acordo
com nosso projeto inicial. Também não
desistimos de buscar apoio do Governo
do Estado para a construção dos
espaços, e aguardamos um retorno do
mesmo.
6. Caso ainda tenhamos condições de
estudar no ICTI, teremos algum
impacto em termos de laboratórios,
biblioteca e oferta de disciplinas por
falta de professores?
O projeto do campus da UFBA em
Camaçari é bem concebido e conta com
pessoal altamente qualificado em seus
quadros.
O
desenvolvimento
das
atividades e a sua longevidade estarão
dependendo
de
um
investimento
governamental maior na Educação em
todos os níveis, incluindo o Superior.
Logo, as dificuldades enfrentadas pelo
campus Carlos Marighella são e serão as
mesmas do conjunto da UFBA e das
universidades federais brasileiras.

Penildon Silva Filho
Entrevista realizada pelo discente
Nathan da Cruz dos Reis

Cabe à nossa comunidade resistir a esse
momento de diminuição de prioridade
dada à Educação e sensibilizarmos a
Sociedade sobre o imenso patrimônio
que são as universidades, a Ciência e a
Cultura.
7. Sabemos que a UFBA está tentando
encontrar
um
terreno
para
a
construção do prédio próprio do ICTI, a
maioria dos estudantes se desloca de
ônibus, bicicleta ou andando para o
prédio atual do ICTI. A UFBA está
planejando ou pensando na facilidade
para o deslocamento dos estudantes?
A solução desses problemas se dará com
a recuperação orçamentária geral das
universidades o que terá repercussão na
construção de prédios, compra de
equipamentos e livros, manutenção dos
espaços e assistência estudantil, e para
isso, precisamos mudar a política
educacional. Infelizmente hoje o que
vigora é a emenda constitucional 95, de
dezembro de 2016, que congela os
gastos sociais por 20 anos, coisa que não
foi feita em nenhum outro país do
mundo, inclusive nos países que mais
defendiam a redução do Estado, das
despesas sociais e dos direitos sociais.
Temos convicção que a Sociedade
brasileira valoriza a Educação Superior e
a ida seus filhos para estudar nessas
instituições e por isso contamos com a
15
reversão desse quadro.

PESQUISA E
EXTENSÃO
Projetos @ICTI-UFBA
Meus Projetos @ICTI-UFBA seguem
duas Linhas de Pesquisas, EnsinoAprendizagem e Extensão das quais
sou Líder de Grupo:
Uma é voltada às Letras e às Artes
através

do

Literatura

“Jornal

Eletrônico

Comparada,

Intersemiótica,

em

Tradução

Mídia

e

Estudos

Culturais”, onde trabalho produções
acadêmicas e cientiíficas que são
basicamente

as

publicações

estudantes

orientandas/os

de
na

graduação e na pós-graduação da
UFBA.
Os temas geralmente tratam das
questões identitárias de personagens,
narradores e/ou autores órfã/os, seus
direitos

humanos

em

prol

dos

processos de cidadania. Como corpus
de

pesquisa,

comparada

utilizo
via

a

análise

heurística

e

hermeneutica através do close reading
de

obras

clássicas

na

Literatura

Mundial, traduzidas em várias línguas
para integração dos povos no Brasil
e/ou no exterior.
A outra linha está voltada às “Mídias
Digitais”, fabricadas por BYOD (Build
your

own

device),

através

Plataformas Educacionais (a ex: da

de

José Newton de Seixas Pereira Filho

WPLMS),

através de atividades via

Ciência, Tecnologia e Inovação (ex:
criação de APPs, Games, Podcasts, EBooks,

Webinars,

Aulas

e

Cursos

online, Softwares lúdicos, interativos e
responsivos em prol das comunidades
intra e extra muros UFBA). Esta outra
linha, portanto, preocupa-se mais com
a feitura dos sistemas eletrônicos, seus
programas e aparatos tecnológicos.
Ambos os Projetos são certificados
institucionalmente pelo ICTI - Instituto
do

Departamento

Ciência

e

de

Inovação

Tecnologia,
da

UFBA

-

Universidade Federal da Bahia em
parceria com o CNPq - Conselho
Nacional

de

Desenvolvimento

Científico e Tecnológico do MEC Ministério da Cultura e Educação do
Brasil.
Mas não trabalho sozinho com esses
dois Projetos de Pesquisa, EnsinoAprendizagem

e

Extensão.

Possuo

uma equipe executiva de estudantes,
professores e convidadas/os que se
renovam de tempo em tempo, a citar
alguns nomes e trabalhos dos últimos
anos:
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PESQUISA E
EXTENSÃO
Germana Alves de Barros Lino de

Rosângela Cidreira
Pesquisa: “Grapiúnas in Os Magros”,
from Euclides Neto,

Pesquisa: “Orphans in Cidade do Sol”,
from Khaledi Hosseini,

“Orphaned
Woods”

Thiago Santos Cardoso
Pesquisa: “Reclaiming voices in Zits em
Flight,” from Sherman Alexie,

Maloa Estivallet
Norwegian

Pesquisa: “Who is The Invisible Man?,”
from Ralph Ellison,

Sirlene Rosa

Pesquisa:

Oliveira

wor(l)ds
from

in

Haruki

Thiago de Moura Andrade
Pesquisa: “The disguises of Lolita” from

Murakami,

Wladimir Nabokov,

Paloma Russo

Paula Assunção de Campos

Pesquisa: “Psychological frontiers in

Pesquisa: ‘Aids in Fofo´s Faceless”,

The Shadow of War, from Ben Okri,

from Amma Darko,

Danilo Athayde Fraga

Sigrid Paule Marie-France Janus

Pesquisa: “The senses of orphanhood
in

The

Chimney

Sweeper”,

from

William Blake,

Machado
“Nélio´s

claims

in

The

Chronicler of the Winds, from Henning
Mankell,
Jeferson Santos dos Socorro
Pesquisa: “Victims of the outcast in
Maggie: a girl of the streets,” from
Stephen Crane,

of a boy soldier”, from Ishmael Beah,
Jackson do Espírito Santo

Núbia Nogueira de Andrade Modolon
Pesquisa:

Pesquisa: “A long way gone: memoirs

Pesquisa: “Holden´s despairs in The
Catcher in the Rye,” from J.D. Salinger,
Antônio Silva Oliveira
Pesquisa: Lyra´s secrets in The Golden
Compass,” from Chris Weitz,
Lincoln Ribeiro dos Santos
Pesquisa:

“Violet

Unfortunate
Handler,

in

Events,”

A

Series

from

of

Daniel
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PESQUISA E
EXTENSÃO
Joelson de Oliveira Lima Segundo

- multiplos olhares sobre identidades

Pesquisa: “Jamal´s cultural orphans in

órfãs reais e/ou imaginárias, buscando

SlumDog

a produção acadêmica e científica

Millionaire,”

from

David

Boyle,

baseada nos Relatórios Anuais de
Direitos

Humanos

e

na

Agenda

Miwkiywana Alencar Abe

Mundial - por meio do estudo de

Pesquisa: “Honor in Kwita´s Ali Zaoua:

temas

Prince of the Streets,” from Nabil

filosóficos;

Ayouch,

históricas, geográficas e políticas; -

antropológicos,
a

ex:

de

psicológicos,
-

barreiras

histórias de vida desde a antiguidade
Olivia de Oliveira dos Santos Sales

clássica aos dias de hoje;

Pesquisa:” The orphaned paradigms of
Annie in Little Orphan Annie,” from

- semelhanças e diferenças; causas,

James W. Rile,

efeitos

e

consequências;

de

identidades órfãs reais e imaginárias
Telma Martins

presentes em narrativas mestras em

Pesquisa: “Satelite(s) in Turtles can fly,”

todo

from Bahman Ghobadi.

estudando seus desejos, vontades e

o

mundo

necessidades,

-

por

descritos

exemplo,
em

vários

Todos nós registramos e patenteamos

romances, contos, poemas, pinturas,

os softwares para oferecer:

música e filmes - traduzidos, animados
e / ou adaptados em áudios e vídeos,

-

novas

perspectivas

de

ensino-

traduzido do inglês-espanhol-francês-

aprendizagem por meio da literatura

português-ASL

e

mundial com discussões de texto

brasileira de sinais;

da

linguagem

dentro e fora da sala de aula sobre
órfãos em diferentes comunidades;

Atualmente o Grupo de Pesquisa tem

estudar

atuado em Oficinas de Traduções,

o

uso

de

tecnologias

e

informações educacionais por meio de

Legendagens

e

Dublagens,

aps, games, webinars, e-books, tablets,

organizando materiais didáticos e para

telefones celulares e outros espaços

didáticos para as novas publicações no

cibernéticos;

Portal seer de Periódicos da UFBA.
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PESQUISA E
EXTENSÃO
Alguns

estudantes

estão

em

treinamento com a nova versão da
Plataforma

WPLMS,

a

citar

as/os

pesquisadoras/es voluntárias/os:
Aline Pereira de Almeida, Amanda Vilas
Boas Oliveira, Allef Passos Magalhaes,
Daniel de Sena Bastos;
Felipe de Melo Santos, Lidiane Nogueira
Barreto, Gabriel Costa Borges; Raique
Miranda das Virgens Jesus, Sara Guedes
Anunciação, Matheus Henrique Costa
Correia.
Consequentemente, junto com esses
dois

Projetos

Pesquisa,
Banco

e

meu

esperamos

de

Dados

Grupo

de

produzir

um

para

apoiar

a

Educação das Comunidades órfãs (das
mais diversas naturezas), a ex: dos
quilombolas,

dos

assentados,

dos

indígenas, ou as de entorno, que
convivem com a UFBA no Brasil e
mundo afora.
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NA TRILHA
Engenharia de Produção no ICTI
Entrevista com o Prof. Dr. Renato Vivas - Engenheiro de Produção.
Mestre em Meio Ambiente e Doutor em Engenharia Industrial.
Professor e pesquisador do Instituto de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Universidade Federal da Bahia - UFBA.
1. O que é a Engenharia de Produção?
Engenharia de Produção é uma área que foi derivada da Engenharia Mecânica. A
engenharia de produção vincula-se fortemente com as ideias de projetar e viabilizar
produtos/serviços, projetar e viabilizar sistemas produtivos, planejar e gerir toda
cadeia de suprimentos do produto até a destinação final.
2. O que o aluno ingresso no curso de Engenharia de Produção do ICTI pode
esperar, visto que são estudados assuntos além da grade tradicional das
engenharias?
O curso de Engenharia de Produção do ICTI foi pensado e estruturado de forma que
fossem atendidas as demandas atuais, não somente do mercado de trabalho, mas
de toda a sociedade. Neste sentido, o egresso do curso de Engenharia de Produção
via BI-CTI, que é oriundo de um primeiro ciclo com formação mais ampla nas
Humanidades, Linguagens e Artes, apresenta um perfil diferenciado de um
concluinte de um curso de engenharia tradicional, que geralmente possui uma
matriz curricular mais rígida e restrita a componentes curriculares que muitas vezes
não contemplam diálogos fundamentais para a sociedade atual, como as reflexões
críticas sobre a sociedade contemporânea, o estudo das relações étnico-raciais e os
aspectos sociolinguísticos da comunicação.
3. Quais habilidades e competências o discente que cursará Engenharia de
Produção deverá ter? Qual deve ser o perfil do estudante?
O aluno deverá estar aberto ao desenvolvimento de habilidades técnicas das
engenharias, habilidades em leitura e escrita em língua estrangeira, habilidades
comportamentais perante o aspecto socioambiental e habilidades interpessoais
(também chamadas de soft skills).
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O estudante será ambientado no contexto da indústria 4.0, produtividade e
competitividade, sustentabilidade, ciência de dados, bioeconomia (economia de
baixo carbono), agronegócio, biotecnologia e energias renováveis, tecnologias
disruptivas e empreendedorismo.
4. De que forma o curso de Engenharia de Produção contribuirá com o CTI, e
consequentemente com o município de Camaçari, pois acomoda a instalação
do maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul (Polo Industrial)?
Para o CTI o curso trará uma primeira percepção da área das Engenharias,
auxiliando na tomada de decisões para abertura de novos cursos. A busca
incessante por melhorias é a principal característica do Engenheiro de Produção e é
justamente o que o Polo Industrial necessita para manter a competitividade e
produtividade de seus produtos e serviços. É de se destacar que a contribuição dos
egressos de um curso de Engenharia de Produção não fica restrita ao local de
formação, bem como ao setor industrial. São formados profissionais para o mundo
nos mais diversos setores da sociedade.
5.

Frequentemente

o

Engenheiro

de

Produção

é

comparado

aos

administradores, por exemplo, sendo que os profissionais dessa área, ao
menos na teoria, não têm relação alguma com a engenharia. Por que há essa
comparação e o que diferencia o Engenheiro de Produção desse profissional, e
como o diferenciar das demais engenharias?
Como o campo de atuação do Engenheiro de Produção é vasto e flexível, o
profissional pode ocupar algumas funções que antes eram predominantemente
ocupadas por administradores. Hoje é vermos Engenheiros de Produção ocupando
cargos de liderança na indústria, nos bancos, em hospitais etc. No entanto, como o
curso é voltado para projetos, diferentemente do administrador, o engenheiro de
produção

projeta

a

organização

como

um

todo,

envolvendo

materiais,

equipamentos, processos, pessoas e outros aspectos.
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6. A sociedade contemporânea passa por uma fase de transformação em
praticamente todas as áreas, incluindo o mercado de trabalho, com a indústria
4.0 e, consequentemente, as profissões o que tem dado maior destaque para a
área da tecnologia, ciência de dados e afins. Diante do cenário exposto, como o
Engenheiro de Produção conseguiria se destacar no mercado de trabalho e
qual a sua relação com as atuais tecnologias exigidas?
Por ser uma das Engenharias mais flexíveis, a adequação do profissional às
mudanças tecnológicas são mais fáceis. A sua formação trás conhecimentos em
Programação e Estatística, que são as bases formativas para as novas tecnologias,
como Ciências dos Dados, Inteligência Artificial, Internet das Coisas etc.
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FORA
DA CAIXA
Concurso da Logo ICTI
Entrevista com Ana Luiza Silva Pimentel Mota - Vencedora do concurso do
Logotipo do ICTI.

1. Visto que todas as atividades da UFBA estão sendo realizadas
de forma remota, qual foi a maior dificuldade durante a
elaboração do logotipo do ICTI diante desse cenário? Houve
algum impacto, seja ele negativo ou não?
R: Apesar das adversidades apresentadas devido ao período que
estamos vivendo, o apoio, dedicação e esforço dos professores
foram essenciais para que os impactos fossem os mínimos
possíveis, tentando ao máximo manter a qualidade do aprendizado
nesses últimos meses e tornando possível o compartilhamento, não só dos conteúdos, mas da
luta e recompensa do nosso trabalho diário. Isso tudo se torna motivação para os alunos no
começo de novos projetos, assim como foi para criar a nova identidade do curso, cujas
dificuldades não existiram, me sinto privilegiada de ter conseguido concretizar essa ideia.
2. Qual a sensação em ter seu nome representando o primeiro logotipo do ICTI?
R: É uma honra e um prestígio enorme ter a oportunidade de fazer o primeiro logotipo do ICTI
que representará vários estudantes e profissionais da UFBA, e também fará parte da história
dessa instituição a partir de agora.
3. Levando em consideração os elementos, e a proposta final do logo criado, como se deu o
processo criativo? O que melhor representa o ICTI? Essa foi sua primeira ideia ou tiveram
outros rascunhos?
R: Os elementos foram criados de acordo com as áreas que estudamos no curso. Logo, quando
pensamos em inovação, ciência e tecnologia, brevemente lembramos de algo que nos ilumine
para inovações, o átomo como uma das maiores descobertas da ciência e engrenagens para
representar a tecnologia e sua evolução. Dessa forma, em minha opinião, o que melhor
representaria seria um símbolo que lembrasse um ciclo onde todos os elementos se encaixassem,
deixando claro que ainda é possível progredir nessas áreas que são essenciais ao mundo.
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4. Você já tinha algum conhecimento mais avançado em photoshop e/ou outras
ferramentas de edição necessárias para a criação do logo?
R: Sim. O CorelDRAW serviu para editar e desenvolver minhas ideias de maneira mais fácil, uma
vez que tenho conhecimento do programa e uso ele frequentemente para trabalhar.
5. Participar do edital, e consequentemente ser responsável pela logo oficial do ICTI,
contribuiu de alguma forma para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto
profissional?
R: De uma forma ou de outra, essa oportunidade para criar a logo da instituição me motivou e me
fez aprender mais, assim como espero que me traga outras boas oportunidades adiante. A
proposta me realizou pessoalmente e ampliou o meu lado profissional, já que a vi como uma
grande responsabilidade, favorecendo para outras elaborações que cobram do meu processo
criativo e trazendo reconhecimento.
6. Baseado em sua experiência em participar desse edital e, de certa forma, contribuir com
o crescimento e desenvolvimento do ICTI, você recomenda que outros estudantes
participem de editais como esse e/ou outras propostas de representação discente?
R: Vendo do ponto de vista da produção do conhecimento, essa e outras atividades do curso são
importantes para todos que participem, pois projetos como esse impulsionam e motivam projetos
ainda mais desafiadores

24

SUMÁRIO

