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A VOZ DA
COMUNIDADE
RELATO DE EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE UM ARTIGO
ANALISANDO A PANDEMIA DE COVID 19: MÍDIAS SOCIAIS,
CONTROVÉRSIAS CIENTÍFICAS E DESINFORMAÇÃO
Antonio Cruz

Introdução
O início dessa jornada se deu em 2019.2,
quando cursei o componente curricular de
Ferramentas
Digitais
para
Pesquisa
Acadêmica. Aprendemos sobre várias
ferramentas extremamente úteis para
nossa graduação. Vimos como analisar
dados qualitativos e quantitativos, além de
conhecer um pouco melhor da linguagem
R de Programação.
O professor Leonardo logo despertou meu
interesse para a área de Ciência de Dados,
na qual sigo completamente apaixonado
até o momento.
Ao concluir a disciplina, senti a necessidade
de praticar o que aprendi, e logo procurei
conhecer ainda mais sobre Data Science. E
assim,
durante
as
férias,
acabei
aprendendo Python e focando meus
estudos nessa outra linguagem de
programação.
Posteriormente, durante o SLS em 2020,
foram disponibilizadas algumas vagas ao
ICTI em um Componente de Pós
Graduação, denominado “ANALISANDO A
PANDEMIA DE COVID 19: MÍDIAS SOCIAIS,
CONTROVÉRSIAS
CIENTÍFICAS
E
DESINFORMAÇÃO”.

A ementa proposta me chamou muita
atenção, e após uma conversa com os
professores sobre o que realmente seria
abordado, e sobre a proposta de produzir
um artigo no final, aceitei o desafio.
Num primeiro momento foi um pouco
estranho encontrar vários pós-graduandos,
e só eu e Beatriz sem sequer ter terminado
o BI. Logo vimos que eles realmente
poderiam ter alguns conhecimentos a mais
que nós, entretanto também era nítido que
as ferramentas, as quais já tínhamos
conhecido com a disciplina do semestre
anterior, ainda eram desconhecidas para
eles, o que foi um alívio e não me fez
desistir logo de cara.
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A VOZ DA
COMUNIDADE
Durante as primeiras semanas tivemos
algumas aulas, em seguida os professores
apresentaram as linhas de pesquisa que
poderíamos seguir, já com uma pré divisão
de grupos feita por eles.
Mesmo gostando da área que me
alocaram inicialmente, optei por migrar
para um grupo em outra área, que
utilizaria Python e R na análise de dados do
twitter. Um ramo que me interessa muito
pois além de utilizar Python, eu poderia
aprender um pouco mais sobre Web
Scraping nas redes Sociais.

Acredito que essa experiência realmente
foi muito inspiradora do ponto de vista
pessoal e acadêmico, pois transformou
completamente meu modo de pensar, agir
e analisar o atual contexto que estamos
enfrentando. Consegui viver um pouco
mais da universidade, aprofundar meus
conhecimentos em programação, vivenciar
um pouco do ambiente de pós-graduação,
além de participar da elaboração e redação
de um artigo científico.

Durante a parte mais voltada ao código,
encontramos
algumas
dificuldades
relacionadas à quantidade de contas do
twitter que podíamos analisar por vez. Era
limitado à análise de 500/dia, em uma base
de dados que beirava às 100 mil contas.
Posteriormente, consegui dar um jeito
para analisar muito mais contas por dia, e
o tempo de trabalho foi expressivamente
reduzido.
No momento estamos focados na escrita
do artigo final. É uma tarefa um pouco
mais cansativa, pois exige uma melhor
análise dos resultados obtidos, de todos os
insights e conclusões, para apresentar a
versão final e enviar posteriormente para
publicação em revista internacional. A
previsão é que tudo esteja pronto até o fim
do semestre 2021.1.
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O Q UE ES T Á R O L AN D O ?
O Núcleo Local de Assistência Estudantil
e Ações Afirmativas (NOAE), em razão
da

suspensão

presenciais

da

das
UFBA,

atividades
buscou

alternativas para manter o atendimento
ao corpo discente através das redes
sociais;

divulgou

amplamente

os

contatos da equipe, promoveu batepapo on-line com grupos de estudantes
e realizou atendimento individualizado
virtual em alguns casos específicos.
O site do ICTI e o Instagram do NOAE também foram muito
utilizados para divulgação das informações do Núcleo.
A partir do semestre 2021.1, a equipe NOAE estará disponível em
plantão, às quartas-feiras, das 15h00min às 16h30min, em
plataforma que será disponibilizada para os discentes. Durante o
plantão, o(a) estudante contará com o suporte simultâneo das três
profissionais: assistente social, psicóloga e pedagoga.
Durante o Semestre Letivo Suplementar (SLS), a

Pró-Reitoria de

Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) manteve o
pagamento dos auxílios e bolsas da assistência estudantil, mesmo
para aquelas/es estudantes que não se matricularam no (SLS), mas
com matrícula ativa no período 2020.1.
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O Q UE ES T Á R O L AN D O ?
► Para o semestre especial 2021.1, O Edital 04/2021.1 (Camaçari)
trata das condições para a renovação dos benefícios. Portanto, os
estudantes do ICTI assistidos com o auxílio transporte ou o
auxílio moradia devem estar atentos às informações trazidas pelo
referido Edital.
► Edital PROAE 02/2021, contendo os prazos e procedimentos para
a seleção de projetos para o Programa SANKOFA 2021, com
concessão de bolsas para Camaçari, Salvador e Vitória da Conquista.

► Edital PROAE 02/2021, contendo os prazos e procedimentos para
a seleção de projetos para o Programa SANKOFA 2021, com
concessão de bolsas para Camaçari, Salvador e Vitória da Conquista.
► Edital PROAE 03/2021 para seleção de projetos para o Programa
Permanecer 2021, com bolsas para Camaçari, Salvador e Vitória da
Conquista.
► Já o Edital 05/2021.1 para Camaçari, Salvador e Vitória da
Conquista, dispõe sobre o processo seletivo dos benefícios
a seguir:
1) Auxílio Especial para Permanência;
2) Auxílio de Apoio à Inclusão Digital;
3) Apoio para Acesso à Internet;
4) Habilitação para Acesso aos Programas Permanecer e SANKOFA
2021.
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O Q UE ES T Á R O L AN D O ?
O NOAE OFERECE A 2ª TURMA DO PROJETO DE EXTENSÃO “MINHA
ROTINA DE ESTUDOS”, AINDA NA MODALIDADE ONLINE. O SEU
OBJETIVO É FORNECER INSTRUMENTOS AOS ESTUDANTES PARA QUE
ESTABELEÇAM UMA ROTINA DE ESTUDOS DE ACORDO COM SUAS
REALIDADES E NECESSIDADES PESSOAIS, E DE ACORDO COM AS
EXIGÊNCIAS ACADÊMICAS. O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO
SERÁ ENTRE OS DIAS 09 E 30 DE MARÇO.

TODOS OS EDITAIS E COMUNICADOS DA PROAE ESTÃO DISPONÍVEIS EM:
WWW.PROAE.UFBA.BR
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DESCOBRINDO A
BIBLIOTECA
Conheça dois exemplares publicados pelo nosso corpo docente.
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COM A
PALAVRA

Lívia Vasconcellos
Entrevista realizada pelo discente
Nathan da Cruz dos Reis

Psicóloga do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da UFBA. Graduada em
Psicologia e Mestre em Psicossociologia.

1. O que é ser psicólogo? Qual a atuação
e importância do psicólogo dentro da
universidade e para a comunidade?
A profissão da/o psicóloga/o envolve utilizar
estudos clínicos e científicos para conhecer
comportamentos,
pensamentos
e
sentimentos humanos e para elaborar
intervenções com o objetivo de melhoria da
saúde
mental
das
pessoas,
e
consequentemente, melhoria da sua vida
como um todo.
É importante a presença de um/a
profissional de Psicologia na universidade
porque a vida estudantil é formada por um
conjunto complexo de experiências que
afetam,
tanto
positiva
quanto
negativamente, o estado psicológico dos
sujeitos.
A vida estudantil envolve processos de
ensino-aprendizado,
relações
interpessoais,
relações
hierárquicas,
conflitos com a vida do estudante fora da
instituição, e muitos outros aspectos. Tudo
isso pode trazer um impacto sobre a
subjetividade do estudante que chegue a
impedir seu desempenho na universidade,
ou mesmo prejudicar sua saúde mental,
que deve ser cuidada por um/a
profissional que conheça a dinâmica da
instituição.

Lívia Vasconcellos

2. Como a UFBA está lidando com as
consequências
psicológicas
da
pandemia e quais as propostas para
minimizar esse impacto?
O NOAE criou uma série de ações para este
período: atendimentos individuais e
encontros em grupo online, Projeto
QuarentenArt, Projeto Minha Rotina de
Estudos, e também ações conjuntas com o
Centro Acadêmico.

10

COM A
PALAVRA
O NOAE faz parte da Rede de Proteção
Psicossocial criada pela UFBA durante a
pandemia, agregando os diversos serviços
de apoio ao estudante que já existiam
anteriormente. O NOAE tem prestado apoio
psicológico,
pedagógico
e
social
principalmente aos estudantes do Instituto,
mas sendo também solidário a estudantes
de outras unidades. Como a situação da
pandemia é complexa, não existe uma
solução única para lidar com os impactos
psicológicos. A principal estratégia é tentar
transmitir aos estudantes a mensagem de
que estamos sempre presentes, mesmo que
fisicamente distantes, para tentar dar todo
apoio necessário, dentro das nossas
atribuições.

A partir da primeira escuta, a profissional e
a/o estudante conversarão sobre quais
encaminhamentos podem ser feitos para
lidar com esse momento sensível.
As
principais
demandas
atendidas
atualmente são: sofrimento provocado
pela pandemia (incluindo as consequências
do distanciamento social); dificuldades
envolvendo a vida acadêmica; situações
pessoais que estejam ameaçando a
permanência
da/do
estudante
na
universidade.
Para solicitar atendimento psicológico do
NOAE, a/o estudante deve enviar uma
mensagem para o e-mail liviagv@ufba.br.

3.Estão sendo realizados atendimentos
aos estudantes durante o período de
isolamento? Houve um aumento na
procura destes atendimentos?
Sim, os atendimentos individualizados estão
sendo realizados no formato online desde a
suspensão das atividades presenciais, em
março de 2020. Houve procura, porém em
frequência igual ao período anterior à
pandemia.
Desde antes da pandemia, o atendimento
psicológico dentro do Instituto tem caráter
de escuta, acolhimento e orientação. Como
dito anteriormente, a dinâmica da vida
universitária pode trazer para a/o estudante
momentos de sofrimento psíquico que
ela/ele não consegue, nem precisa superar
sozinho. A escuta profissional é fundamental
nestes momentos.
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COM A
PALAVRA
4. O Tema da redação do Enem 2021 foi
O estigma associado às doenças
mentais na sociedade brasileira, tema
que gerou uma reflexão acerca dos
prejulgamentos
relacionados
às
doenças mentais. Como você situaria
essa situação dentro da universidade?

Este foi um tema muito pertinente, pois a
quantidade crescente de informações
sobre saúde mental ainda não é suficiente
para acabar com o preconceito contra
pessoas que sofrem de transtornos
mentais, ou mesmo quem tem sofrimento
psíquicos que não chegam a ser
classificados como transtorno. Além disso,
o sofrimento psíquico é algo generalizado,
característico do ser humano, então o
preconceito atinge uma quantidade grande
de pessoas, e atrapalha a própria busca
por tratamento.
Dentro da Universidade, o preconceito
também existe, mesmo sendo um
ambiente que valoriza o conhecimento e a
diversidade. Este preconceito pode gerar
na vítima: isolamento social, agravamento
do sofrimento psíquico, queda no
desempenho acadêmico, evasão e, em
uma situação extrema, pode contribuir
para ideação e tentativas de suicídio.
5. Conforme dados divulgados pela USP,
nosso país lidera os casos de depressão
e ansiedade durante a pandemia. Nesse
contexto, como posso identificar se uma
pessoa próxima a mim dá sinais de
depressão/ ansiedade? Como posso
auxiliar essa pessoa?

A
ansiedade
se
caracteriza
por
preocupação excessiva com possíveis
ameaças futuras, seja em um futuro
próximo ou distante. Geralmente se
manifesta por dificuldade para realizar as
atividades diárias (ainda que a pessoa
tente), fala excessiva sobre a preocupação,
ou ao contrário, introspecção excessiva;
falta ou excesso de apetite; dificuldade
para dormir; postura corporal que revela
tensão muscular excessiva; pedidos de
ajuda, ainda que disfarçados. A depressão
pode
apresentar
características
semelhantes, e
também falta de vontade de fazer coisas
que anteriormente davam prazer; insônia
ou sono excessivo; introspecção excessiva;
falas que manifestam sensação de ser um
peso
para
os
outros,
de
auto
culpabilização. Estes são sinais mais gerais,
mas é importante estar atento para outros
pedidos de ajuda. A depressão e a
ansiedade podem vir associadas em
algumas pessoas.
Para ajudar, primeiro é essencial acolher a
pessoa.
Em seguida, não propor soluções
simplistas ou imediatistas, dar atenção às
suas falas sem julgamento, e incentivar a
busca por acompanhamento profissional.
Inclusive as pessoas próximas podem
também
buscar
acompanhamento
psicológico profissional para dar suporte
durante esta fase.
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6. Quais são as iniciativas para
incentivar os estudantes a buscarem
um
acompanhamento
psicológico
durante esse período de isolamento?
No caso do acompanhamento psicológico
oferecido no ICTI, foi divulgada para os
estudantes a existência deste serviço e
como solicitar um atendimento; foram
também publicadas informações sobre
saúde mental nas redes sociais do NOAE,
além da participação da psicóloga em
eventos promovidos pelo CA que tratavam
deste tema. Neste semestre (2021.1), serão
renovadas as formas de divulgação do
serviço. Caso o estudante prefira, ou caso
precise ser acompanhado por profissional
externo, isso também é incentivado pela
psicóloga do ICTI.
7. Como manter uma rotina de estudo,
mesmo com a pressão e estranhamento
causados pela pandemia?
Para o semestre 2021.1, cabe a cada
estudante levar a experiência do SLS, e
utilizar o que deu certo para si, e o que não
funcionou. O NOAE oferecerá a segunda
turma do Projeto de Extensão “Minha
Rotina de Estudos”, que fornecerá uma
série de ferramentas para auxiliar na
organização da rotina.

8. Qual o conselho para reduzir a queda
da produtividade e disciplina do aluno
durante esse período?
Mais uma vez, recomendo às/aos
estudantes a participação nas atividades
promovidas pelo NOAE, pois têm o
objetivo de dar suporte aos estudantes em
suas atividades acadêmicas.
9. A situação em que estamos inseridos
pode afetar no desempenho do
professor?
Como
amenizar
esses
impactos?
Sim, as/os professoras/es estão também
vulneráveis aos impactos psicossociais da
pandemia, em suas vidas pessoais e
profissionais. No que se refere ao
desempenho profissional, foi preciso que
aprendessem
rapidamente
novas
metodologias de ensino para conseguir
adaptar seu trabalho ao ensino remoto, o
que não é uma tarefa simples.
Para amenizar, a UFBA ofereceu uma série
de cursos e assessorias pedagógicas para
apoia-los neste processo de adaptação.
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10. No contexto de isolamento social,
como o professor pode identificar os
alunos
que
necessitam
de
um
acompanhamento
especial?
Qual
conselho você daria para a relação entre
docentes e discentes durante esse
período?
Neste contexto, já existe uma dificuldade
de interação direta entre docentes e
discentes, pois ela se resume aos
momentos das aulas síncronas, e é feita
por
meio
dos
equipamentos
de
comunicação remota. Além disso, a
depender do componente curricular, os
momentos síncronos são muito poucos
durante o semestre. Por outro lado, por
diversos motivos, muitas/os discentes
assistem às aulas, mas não participam
ativamente. Assim, as possibilidades de
contato ficaram muito reduzidas. Alguns
poucos indicadores possibilitam à/ao
docente
identificar que algum/a estudante precisa
de
acompanhamento:
redução
da
frequência nas aulas e no cumprimento
das tarefas; falas espontâneas sobre
problemas pessoais.
É importante que o momento das aulas
síncronas seja valorizado, tanto pelos
docentes quanto pelos discentes. Que seja
um momento não somente de transmissão
de conteúdo, mas de trocas e de
participação coletiva. E que haja sempre
respeito mútuo.
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PESQUISA E
EXTENSÃO

Milton Correia Sampaio Filho

Uso de Métodos Ágeis no
Desenvolvimento de Produtos em CTI

Prof. Dr. Milton Correia Sampaio Filho - Instituto de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Campus de Camaçari) e Vice Coordenador do Colegiado.

O desafio de integrar Ensino, Pesquisa e
Extensão voltados à Inovação orientados

Figura 1: Mapa conceitual utilizado no Projeto de
Pesquisa.

pelos três pilares fundamentais descritos
no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) 2018-2022 da Universidade Federal
da Bahia (UFBA), apresentou-se como uma
oportunidade

no

Bacharelado

Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e
Inovação (BI ICTI), colocando em prática o
mapa conceitual (Figura 1) fundante na
elaboração do projeto de Pesquisa em
curso e desenvolvido por Milton Correia
Sampaio Filho, apresentado ao Núcleo
integrando à Extensão e Ensino (Figura 1).

Fonte: Adaptado de Mota e Andrade (2009)[2]

A pesquisa tem como tema Gestão do Desenvolvimento de Produtos e está em curso
através do projeto USO DE MÉTODOS ÁGEIS NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM CTI, onde
o objeto da pesquisa Métodos Ágeis pode ser observado, discutido, avaliado em face do
problema: Qual método de desenvolvimento e gestão de produto em CTI-engenharias é
mais adequado por tipo de inovação? Partindo do pressuposto de que não há uso
estruturado de métodos ágeis de desenvolvimento de produto de CTI-Engenharia nos
ambientes de inovação.
A integração com o Ensino é feita através dos componentes curriculares de natureza
interdisciplinar:

[1] miltoncsampaio@ufba.br , http://lattes.cnpq.br/9390350799676232.
[2] MOTA, Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro; ANDRADE, Fernando Cézar Bezerra de. Ensino-pesquisa-extensão:
um exercício de indissociabilidade na pós-graduação. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 14, n. 41, p. 269-280, Aug. 2009.
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S1413-24782009000200006&lng=en&nrm=iso>.
access on 21 Aug. 2019.
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Uso de Métodos Ágeis no
Desenvolvimento de Produtos em CTI
Milton Correia Sampaio Filho[1]

a) CTIA08 - Projeto Integrado em CTI 1:

(a) ser aberta a vivências, diálogos e

por ser um componente com carga horária

partilha, portanto não alinhada à ideia de

prática, seu objetivo geral - Desenvolver

informações como uma via de mão única

um Ciclo de Consultoria (Júnior) em Design

não condiz com esse tipo de experiência;

Thinking e Gestão de Projetos junto a

(b) serem momentos de aprendizagem

Interessados

ativa, quando as pessoas se mobilizam

(Microempreendedores,

Organizações

familiares

representante

da

e

qualquer

Comunidade

/

para

uma

solução

participativa,

de

forma

cooperativa

ativa,
e

Sociedade) que necessitem de parceria

colaborativa.Assim, será dinamizado em

numa

2021.1

perspectiva

de

transformação

através

de

contato

com

orientada ao Desenvolvimento Sustentável

microempreendedores

via desenvolvimento de produtos – será

indicados pelos próprios estudantes do

dinamizado em 2021.1 através de contato

ICTI e pela mediação de Janete Ferreira, da

com

Secretaria

interessados

da

Comunidade

desenvolvimento

de

processo

explicite

Relações

Institucionais

(SERIN) da Prefeitura de Camaçari, o

e

desenvolvimento propostas de inserção

transformação. O evento final – uma

digital modeladas conforme o negócio

simulação de um Hackathon – terá caráter

específico de cada microempreendedor

extensionista

essa

parceiro. O evento final – uma preparação

ao

dos microempreendedores parceiros para

intervenção

produto

de

ou

que

um

e

interessados

inovação

evidenciando
socialmente

orientada

desenvolvimento sustentável local;

a implementação da solução negociada terá caráter extensionista evidenciando

b) CTIA62 - Oficina de Modelagem de

essa intervenção socialmente responsável.

Negócios e Inserção Digital: uma Ação
Curricular em Comunidade e em Sociedade
(ACCS): oficinas são espaços de diálogo
orientadas

à

construção

coletiva

de

conhecimento mediante alguns critérios
utilizados:
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Uso de Métodos Ágeis no
Desenvolvimento de Produtos em CTI
Milton Correia Sampaio Filho[1]

Ambas são oportunidades desafiadoras existentes na matriz do BI CTI nas quais as
concepções de interdisciplinaridade (interação existente entre duas ou mais disciplinas; essa
interação pode ir da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos, da
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização referentes
ao ensino), pluridisciplinaridade (justaposição de disciplinas mais ou menos vizinha nos
domínios do conhecimento) e transdisciplinaridade (resultado de uma premissa comum a
um conjunto de disciplinas) serão conceitos/concepções praticados da pesquisa e de sua
integração aos componentes supracitados, principalmente, porque são atitudes muito
debatidas e efetivamente pouco praticadas no cotidiano escolar, visto que pressupõem uma
atitude de abertura, não preconceituosa, em que todo o conhecimento é igualmente
importante.
A articulação continuada com o Núcleo Local de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas
(NOAE), via assessoria pedagógica de Laise Isabela de Almeida e do Núcleo de Pesquisa e
Extensão, via aconselhamentos de Prof. Dr. André Luis Sousa Sena complementam e
legitimam as abordagens adotadas nas dinâmicas de ensino-aprendizado integradas à
pesquisa e extensão.
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NA TRILHA
Ciências de dados na UFBA de Camaçari
Prof. Dr. Leonardo F. Nascimento - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Campus de Camaçari) e Coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais
da UFBA.

A reunião da Congregação do Instituto de

Sob a forma de textos, áudios, vídeos,

Ciência, Tecnologia e Inovação da UFBA –

imagens, logs de acesso etc. Estes rastros

Campus de Camaçari aprovou, em 14 de

poderão ser utilizados com finalidades

dezembro de 2020, após um ano de

comerciais, políticas, sanitárias e muitas

reuniões

outras.

e

debates

dos

grupos

de

trabalho, a área de concentração em
Ciência

de

Bacharelado

A concepção central para a elaboração da

Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e

área de concentração foi conseguir manter

Inovação (BI-CTI). Assim que a implantação

o

da área estiver concluída, os estudantes

humanidades,

do

caracteriza

BI-CTI

formação

Dados

do

poderão
que

optar

inclui

as

por

uma

disciplinas

caráter

tecnológico
letras

associado
e

os

artes

às
que

Bacharelados

Interdisciplinares. Além das disciplinas de

introdutórias de um campo em formação

cálculo,

com conhecimentos interdisciplinares que

estudante deverá cursar uma disciplina

tem

optativa

movimentado

as

economias

do

mundo contemporâneo.

estatística
sobre

a

e

computação,

relação

entre

o
os

algoritmos, a política e a sociedade e,
também, linguística computacional. Desta

Nas últimas três décadas, o processo de

forma,

digitalização

computacionais e estatísticas básicas em

das

relações

sociais

e

ao

ciência

tecnologias digitais em nosso cotidiano –

disciplinas de humanidades, letras e artes,

vem

foi

a área de concentração permitirá aos

denominado de dataficação. Trata-se dos

estudantes do BICTI uma formação única

registros

no contexto da Universidade Federal da

digitais

daquilo
dos

que

nossos

comportamentos que ficam armazenados

dados,

habilidades

comerciais – devido ao uso massivo de
acompanhado

de

fornecer

conjugada

com

Bahia.

em todos os dispositivos com os quais
interagimos.
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NA TRILHA
Ciências de dados na UFBA de Camaçari
Prof. Dr. Leonardo F. Nascimento - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Campus de Camaçari) e Coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais
da UFBA.

Os estudantes egressos estarão aptos

Por fim, trata-se de um acontecimento

para ingressar no mercado de trabalho

importante para a Universidade Federal da

local

Bahia, para a cidade de Camaçari e região

e

regional,

sobretudo

no

gerenciamento de processos da área

metropolitana

industrial, que cada vez mais dependem

profissionais qualificados em ciências de

da produção, monitoramento, tratamento

dados e que possam contribuir para

e análise estratégica de dados para se

alavancar o desenvolvimento regional; Urbi

moverem

et Orbi.

cambiantes

em

cenários

e

mutáveis.

rapidamente
Além

de

Salvador

dispor

de

disso,

poderão ajudar na elaboração estratégica
de políticas públicas e de projetos e ações
das esferas Federal, Estadual e Municipal,
que dependam, de algum modo, do
tratamento e análise de dados.
Por ser uma formação introdutória, os
egressos poderão também ingressar nas
áreas

de

ciências

da

computação,

estatística, matemática, física, engenharias
ou se encaminharem direto para a pósgraduação.
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FORA
DA CAIXA
Anna y Juan: ¿un cuento de amor?
Hace solamente dos años que Anna se había casado, su
matrimonio había sido arreglado por su padre. Ella vivía en un
matrimonio infeliz y sin amor, su esposo la respetaba mucho,
pero Anna no podía amarlo. En una tarde soleada, cuando Anna
fue a trabajar, Anna conoce a un conductor de autobuses, y se
enamora a primera vista. A partir de ese día empieza a tomar
siempre ese autobús. Anna seguía pensando en el chico guapo
que había cruzado en el autobús. Se despertaba todas las
mañanas y solo pensaba en la hermosa sonrisa que
aparentemente exaltaba el joven. Sin embargo, ella no sabía el
nombre del chico y decidió buscarlo...

Para continuar lendo, acesse via QR-code.
Nesses meses de pandemia e quarentena, o Núcleo Local de Assistência
Estudantil e Ações Afirmativas (NOAE), em parceria com o Centro Acadêmico
Enedina Alves, promoveu o projeto QuarentenArt para divulgar as diversas
expressões artísticas da comunidade do ICTI. Esse projeto foi finalizado
juntamente com o semestre letivo suplementar e nos presenteou com muito
talento, sensibilidade e amor. Apresentamos o conto colaborativo "Anna y
Juan: ¿un cuento de amor?". A obra foi elaborada na disciplina Leitura de
Textos em Lingua Espanhola I, ministrada pela professora Camilla Rastely. Os
autores são os estudantes: Ilana Oliveira, Raique Jesus, Gabriel Henrique, João Henrique, Nathan Reis,
Bárbara Landim, Alana Caldas, Larissa Maturino, Laryssa Nascimento, Keila dos Anjos, Samara
Cardoso, Monique Silva, Erica Pereira, Beatriz Freitas, Ruth Araújo, Ingrid Viana, Jéssica Oliveira, Emily
Christina e Cássio Gouveia.
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