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A VOZ DA 
COMUNIDADE

Relatamos aqui uma experiência de
aprendizado realizado no ICTI nos dois
primeiros semestres do nosso curso. A
proposta dada pelo docente da
componente curricular foi desenvolver a
parte eletrônica e de programação para
leitura de uma estação meteorológica
simples, utilizando o Arduino UNO e a
linguagem C/C++.

Estação Meteorológica com Arduino
Bruna Cristina Santos, Erica Machado,

 Ingrid Ribeiro, Letícia Lima & Maria Cristina Santos

Introdução à Computação;
Introdução à Lógica de Programação;
Projeto Integrado I.

Componentes Curriculares:

Introdução

A inserção de tecnologias na atividade de
Ensino/Aprendizagem reduz a distância
entre o conhecimento teórico e a vivência
prática, principalmente em um ambiente
de Ciência, Tecnologia e Inovação. A
motivação para iniciar o projeto da estação
meteorológica surgiu na disciplina de
Introdução a Computação, onde a
interação de Ensino/Aprendizagem
ocorreu de forma interativa com desafio de
desenvolver um protótipo.
O motivo pela escolha da Estação
Meteorológica está diretamente
relacionado com o debate social atual
sobre as mudanças climáticas, uma vez
que, os resultados do protótipo fossem
viáveis, seria possível aferir as variáveis
climáticas da cidade de Camaçari em
tempo real com uma certa delimitação
geográfica.

Professor/Orientador: Andre Luis Sena
Ano: 2018.1 e 2019.1
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O projeto visou desenvolver a interface
eletrônica e de software baseado em
Arduino UNO para a leitura dos sensores
de uma estação meteorológica e seu
posterior armazenamento.

A VOZ DA 
COMUNIDADE

O trabalho da Estação Meteorológica tinha
o objetivo de exercitar os conceitos,
técnicas e metodologias discutidas nas
componentes curriculares Introdução à
Computação e Introdução à Lógica de
Programação, uma forma do exercício
prático dos conteúdos teóricos. A
proposta de desenvolvimento do projeto
tenta fazer uma aproximação ao contexto
de metodologia de Ensino/Aprendizado
chamada Aprendizado Baseado em
Projetos. O desenvolvimento foi realizado
de forma incremental, sob a abordagem
bottom-up, onde o trabalho sobre cada
elemento sensor foi especificado e
desenvolvido de forma individual e logo
depois integrados em uma plataforma
única de leitura. Assim, iniciamos o
processo de desenvolvimento do projeto
com as leituras individuais dos sensores.

A medição de temperatura e umidade
relativa do ar foi realizado utilizando o
sensor DHT11, composto de um sensor
termistor do tipo NTC e um sensor de
umidade HR202, o aspecto físico e
descrição das funcionalidades dos pinos
desse sensor é mostrado na figura 1. O
sinal de saída do sensor é conectado a
uma entrada analógica do Arduino UNO,
mostrado na figura 2.

Obter os dados climáticos das variáveis:
temperatura e umidade relativa do ar,
índice pluviométrico, velocidade e direção
dos ventos, utilizando os sensores DHT11,
Pluviômetro, Anemômetro e Biruta.

Objetivo

Desenvolvimento

a)  Temperatura e Umidade

figura 1: Sensor DHT11 
(fonte: https://www.filipeflop.com/ )

A leitura dos dados do sensor foi
efetuada utilizando o monitor serial da
Plataforma de Desenvolvimento do
Arduino.

figura 2: Conexão do sensor DHT11 com o Arduino.
(fonte: https://www.filipeflop.com/ ) 
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A VOZ DA 
COMUNIDADE

O sensor para medição do índice
pluviométrico mede a quantidade de
chuva que precipita em milímetros
durante um determinado tempo, o
pluviômetro utilizado neste trabalho é do
tipo báscula. Neste tipo de sensor, o
volume de água precipitada é coletado e
encherá uma estrutura do tipo báscula
dupla como mostra a figura 3.  O volume é
medido pela oscilação resultante nos dois
reservatórios (báscula) que ao oscilarem
geram um pulso que é registrado pelo
sistema de aquisição, ou seja, o Arduino
UNO. Sabendo o volume de
armazenamento de água na báscula e os
pulsos resultantes durante um período,
podemos inferir a quantidade de água
precipitada no período.

O sensor para medição da velocidade do
vento é composto por quatro conchas
dispostas em ângulos de 90 graus fixas
sobre uma base com liberdade de
movimento no plano horizontal, ou seja,
pode girar. A cada giro um conjunto imã e
reed-switch pode ser utilizado como
sensor para contar quantas voltas o
anemômetro gira em um determinado
período, assim, podemos inferir a
velocidade do vento no local de instalação
da estação. Neste sensor, um detalhe
importante a observar, foi a necessidade
de considerar a distância entre as
conchas coletoras e o centro do eixo para
a correta calibração e cálculo da
velocidade do vento quando a conversão
entre pulsos em um período for
convertida para o valor de velocidade do
vento. Na figura 4, pode-se observar um
esboço do anemômetro e seu sensor de
pulsos baseado em um sensor reed-
switch.

b)  Índice Pluviométrico

figura 3: Esboço de um Sensor/Transdutor pluviométrico
do tipo báscula com registro de pulsos através de um
reed-switch para coleta de pulsos utilizando o Arduino
UNO. Figura Adaptada de:
https://www.ne555.it/pluviometro-digitale-autocostruito/)

figura 4: Esboço do anemômetro utilizado e sua conexão
ao Arduino através de um sensor reed-swicth para coleta
dos pulsos

c)  Velocidade do Vento
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A VOZ DA 
COMUNIDADE

A rede de resistores pode ser vista na
figura 6.

A cada giro um conjunto imã e reed-switch
pode ser utilizado como sensor para
contar quantas voltas o anemômetro gira
em um determinado periodo de tempo,
assim, podemos inferir a velocidade do
vento no local de instalação da estação.

figura 5: Biruta mecânica 
(Fonte: https://www.solostocks.com.br/)

c)  Direção do Vento

A indicação da direção do vento é
tradicionalmente feita de uma forma
bastante simples e eficiente até hoje com
um sensor mecânico chamado de biruta.
Na figura 5 podemos observar o aspecto
dessa biruta mecânica.

A nossa biruta é do tipo eletromecânica,
consiste de uma estrutura mecânica de
alumínio conectada a um eixo que
permite a movimentação livre no plano
horizontal. A informação sobre a direção
do vento é obtida através de uma rede de
resistores com uma resistência diferente
para cada direção de uma rosa dos ventos
de oito pontas. 

figura 6: Rede de resistores para
indicação da direção do vento.

Na rede de resistores, cada resistor indica
uma direção em concreto porque os
valores dos resistores são diferentes.
Logo, ao saber qual o valor de resistência
está sendo medido, podemos inferir qual
será a direção apontada pela biruta.

Na figura 7 observamos o aspecto real da
biruta eletromecânica utilizada no
projeto.

figura 7: Biruta eletromecânica
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A VOZ DA 
COMUNIDADE

Após o desenvolvimento do sistema de
leitura e registro de cada sensor, o
trabalho foi concentrado na integração
das medições de todos os sensores, nesta
etapa, diante da complexidade, houve a
necessidade de desenvolver o circuito em
uma placa de protótipos universal,
soldando todos os componentes e cabos
necessários já que no protoboard, o
sistema apresentava instabilidade devido
ao grande número de conexões com
possibilidade de mau contato elétrico. A
figura 8 mostra a aparência final da parte
eletrônica do projeto com a placa Arduino
UNO e a Placa de protótipos do tipo
universal onde foi construído o circuito. A
placa de protoboard aparece ao meio
como uma alusão à sua utilização inicial e
evolução posterior para a placa universal
o lado direito.

Na figura 9, apresentamos o conjunto de
sensores da estação meteorológica
montada no pedestal de testes utilizado
para o desenvolvimento do projeto.

figura 8: Aparência final da parte eletrônica do sistema
de leitura dos sensores. Ao analisar os dados obtidos com os

testes das variáveis climáticas pôde-se
perceber que este protótipo atinge o
objetivo deste artigo, pois os índices
adquiridos em tempo real quando
comparados aos dados  

figura 9: Conjunto de sensores da estação
meteorológica montadas em um pedestal para
desenvolvimento e testes.

Integração

Conclusão
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meteorológicas convencionais,
disponibilizados em aplicativos e na Web,
apresentaram grande similaridade
mostrando um nível significativo de
confiabilidade. O desenvolvimento deste
projeto foi também relevante para
relacionar os conteúdos aplicados nas
aulas de Introdução a Computação, Lógica
de Programação e Projeto Integrado I do
Bacharelado Interdisciplinar de Ciência,
Tecnologia e Inovação/UFBA-Camaçari,
uma vez que tivemos maior contato com a
linguagem C e C++ e aplicação dos
códigos, facilitando a compreensão da
utilização da IDE Arduino. O projeto
mostra viabilidade e atrativo, pois além de
ser de baixo custo, quando consolidado,
poderá ser de grande utilidade para a
comunidade de Camaçari/BA, uma vez
que na cidade não há um centro de
monitoramento climático. Assim, seria
possível acompanhar o estado da
umidade relativa do ar, o que tornaria
possível ações preventivas em relação às
questões de saúde, a previsão dos
volumes de chuva, direção e velocidade
dos ventos, para prevenção dos impactos
dos desastres naturais.

Esse próximo passo deve viabilizar a
leitura dos dados coletados pela estação
meteorológica em dispositivos móveis
como smartphones, tablets e etc, Além
disso, depois para uma interface web,
permitindo o armazenamento em
servidores na internet e a leitura de
informações de forma remota sob o
conceito IoT em qualquer dispositivo
conectado a rede.

A continuidade desse projeto está em
planejamento e deve incorporar o
conceito de Internet das coisas (IoT),
através do estudo da integração do
Arduino UNO à Placa ESP8266 Node MCU
disponibilizando os dados por uma
interface sem fio, ou seja, WiFi ou
Bluethoot.

Estudante do BI-CTI
erica.tecnicoit@gmail.com
UFBA - ICTI

Estudante do BI-CTI

vianna.meel01@hotmail.com
UFBA - ICTI

Estudante do BI-CTI
leticias_22@hotmail.com
UFBA - ICTI

Maria Cristina
Estudante do BI-CTI
cristinans23@gmail.com
UFBA - ICTI

andresena@ufba.br
UFBA - ICTI

Docente do BI-CTI

EQ
U
IPE

Evoluções e Perspectivas
Futuras
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O QUE ESTÁ 
ROLANDO?

1.Quando começa? Quando termina? 

O semestre Suplementar possui o
seguinte calendário:

Período Letivo:
08/09/2020 à 18/12/2020
 Matrícula Web:
31/08/2020 (a partir das 13h) à 03/09/2020
 Registro de Notas:
18/12/2020 à 21/12/2020

2. Esse semestre será a continuação do
2020.1?

Não, o semestre suplementar pretende
manter a conexão acadêmica e
institucional com os alunos, além disso,
poder contribuir com a continuidade da
sua formação com impactos mínimos ao
seu desenvolvimento intelectual, social e
acadêmico. O semestre de 2020.1 está
mantido em suspensão, assim que os
planos de contenção e cuidados da
pandemia do COVID-19 permitirem o
retorno seguro às atividades normais e
presenciais da Universidade, espera-se
que o semestre 2020.1 seja retomado com
um novo calendário. Essa é a posição da
universidade salvo resoluções ou decisões
contrárias publicadas posteriormente.

CTI-A 01: INTRODUÇÃO À
COMPUTAÇÃO

CTI-A 03: BASES MATEMÁTICAS PARA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CTI-A 05: LÍNGUA PORTUGUESA,
PODER E DIVERSIDADE CULTURAL

CTI-A 07: CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO E SOCIEDADE

CTI-A 09: LEITURA E PRODUÇÃO DE
TEXTO EM LÍNGUA PORTUGUESA

4. Serão ofertadas disciplinas
obrigatórias e optativas?

Sim, serão ofertadas disciplinas
obrigatórias e optativas. Confira abaixo as
disciplinas ofertadas:

Segunda e Quarta, 07:55 às 09:45.

Terça e Quinta, 10:40 às 12:30.

Terça e Quinta, 08:50 às 10:40.

Segunda e Sexta, 09:45 às 11:35.

Quinta, 10:40 às 11:40.

O tema que está rolando no momento é o semestre suplementar, por isso decidimos
responder 10 perguntas sobre o tema, buscando tirar as dúvidas da nossa comunidade
acadêmica. Confere aqui.

3.  Quantas disciplinas poderão ser
realizadas?

Cada discente poderá comprometer-se com
a inscrição de disciplinas que, no máximo, 
 cumpram um total de 340 hora.
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O QUE ESTÁ 
ROLANDO?

CTI-A 66: CÁLCULO B

CTI-A 25: LEITURA DE TEXTOS EM
LÍNGUA INGLESA-II

CTI-A 43: FENÔMENOS DE
TRANSPORTE

CTI-A 31: CÁLCULO C

CTI-A 22: LEITURA E PRODUÇÃO DE
TEXTO EM LÍNGUA ESPANHOLA

Terça, 13:55 às 15:45; Quinta, 13:55 às
16:40

Terça e Quinta, 08:55 às 10:40.

Terça e Quinta, 10:40 às 12:30.

Quarta, 08:50 às 10:40 e Sexta, 08:50 às
11:35.

Teça e Quinta, 13:55 às 15:45.

5. Caso não consiga adaptar-me, posso
trancar o semestre? Até quando?

Sim, o Semestre Suplementar é facultativo
para o corpo discente, além disso, poderá
ser trancado pelo discente a qualquer
momento. Só será contabilizado no
currículo do(a) estudante as Componentes
cursadas e aprovadas, componentes
reprovadas não serão
acrescentadas ao currículo.

6. Como ficará o score?

O cálculo do score não será interferido em
nenhum caso, havendo aprovação ou não.

CTI-A 10: ESTUDOS SOBRE A
CONTEMPORANEIDADES II

CTI-A 67: ESTUDOS SOBRE A
CONTEMPORANEIDADE I

CTI-A 31: CÁLCULO A

CTI-A 49: GEOMETRIA ANALÍTICA 

CTI-A 53: INTRODUÇÃO À LÓGICA DE
PROGRAMAÇÃO

CTI-A 70: INTRODUÇÃO AO
PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS

CTI-A 11: CTIS E MEIO AMBIENTE

CTI-A 69: PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

CTI-A 24: LEITURA DE TEXTOS EM
LÍNGUA INGLESA-I

Quarta, 08:50 às 10:40; Sexta, 09:00 às
10:30.

Segunda e Quarta, 10:40 às 12:30.

Terça, 08:50 às 11:35; e Quinta, 08:50 às
10:40.

Quarta e Sexta, 13:55 às 15:45.

Terça e Quinta, 13:55 às 14:50.

Segunda e Quarta, 08:50 às 10:40.

Terça e Quinta, 07:55 às 09:45.

Terça e Quinta, 08:50 às 10:40.

Terça e Quinta, 10:40 às 12:30.
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O QUE ESTÁ 
ROLANDO?

7. Quais são as alternativas de inclusão
para os alunos durante o Semestre
Letivo Suplementar?

A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e
assistência Estudantil (PROAE) publicou
Editais e Chamada para o Semestre Letivo
Suplementar (disponíveis em :
www.proae.ufba.br)

1) Chamada 02/2020: Auxílio emergencial
para permanência.

Período de inscrição: De 31/08/2020 a
06/09/2020

2) Edital N⁰ 08/2020: Apoio para acesso à
internet no semestre letivo suplementar.

Período de inscrição: De 28/08/2020 a
04/09/2020

3) Edital 09/2020: Auxílio de apoio à
inclusão digital no semestre letivo
suplementar.

Período de inscrição: De 28/08/2020 a
04/09/2020

O NOAE coloca-se à disposição dos
discentes do ICTI e tem promovido
encontros virtuais com o objetivo de
divulgar os auxílios e tirar as dúvidas dos
nossos estudantes.

 

8. Poderei acessar meu campus durante
o semestre?

Ainda não existe essa previsão.

9. As aulas serão dadas por qual
plataforma? Serão síncronas ou
assíncronas?

A UFBA não definiu previamente uma
plataforma específica única, existe a
indicação das sua plataforma AVA clássica
que é o Moodle e como plataforma de
streaming de vídeo seria o RNP, mas sem
restringir qualquer outro tipo de plataforma
que se adeque melhor às condições e
metodologias para a aplicação e dinâmica
das Componentes.

10. Será possível pegar matérias em
outros institutos?

Não existe restrição a isso. Se tiverem
vagas disponíveis, o aluno poderá cursar o
componente. É interessante que a disciplina
desejada seja solicitada antecipadamente
ao colegiado.Mais dúvidas?

A UFBA disponibilizou um canal dedicado
ao semestre suplementar, lá você
encontrará tudo referente ao semestre.
Você pode acessá-lo em
https://ufbaemmovimento.ufba.br/  .
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DESCOBRINDO A
BIBLIOTECA

O que são fontes de pesquisa? Como encontrar fontes de pesquisa
confiáveis? Se encontrá- las,  como saber se as informações são confiáveis,
ou não? Estas são algumas perguntas que todo pesquisador deveria fazer
antes de iniciar sua busca.  Encontrar bons conteúdos não é fáci l ,
principalmente com a quantidade de informações disponíveis hoje em dia.
Atualmente,  a internet é o principal  veículo de difusão de informações e
comunicação,  por isso ela abre um leque de possibi l idades.  A faci l idade de
acesso e o grande número de sites disponíveis faz com que o pesquisador
tenha uma quantidade enorme de informação podendo trazer problemas de
incerteza na credibi l idade das fontes.  Saber f i l trar os dados e conferir  a
autenticidade das fontes pesquisadas é uma tarefa que deve ser
considerada,  como também recorrer aos conteúdos depositados nos
portais c ientíf icos,  evitando assim, possíveis problemas de ruídos
produzidos pela imensa quantidade de informações disponíveis nos
grandes buscadores.  A informação é um bem precioso e precisamos busca-
la em plataformas digitais de reputação comprovada que tenham
autoridade sobre  o conteúdo disponível  e respaldo na autoria,  ou seja,
devemos procurar fontes confiáveis,  al imentadas por pesquisadores cuja
produção científ ica contribua para o desenvolvimento da ciência em
benefício da sociedade. As bases de dados de conteúdo científ ico são
ferramentas de extrema importância para a formação continuada do futuro
profissional.

Reúne em um único local toda produção
intelectual dos pesquisadores da
instituição, contribuindo para preservação
da memória científica gerada ao longo dos
anos, bem como na ampliação da
visibilidade institucional e dos seus
pesquisadores.

UM MUNDO DE POSSIBILIDADES: PLATAFORMAS DIGITAIS DO NOSSO SISTEMA
UNIVERSITÁRIO DE BIBLIOTECAS UFBA

Fabiana Jesus dos Reis  Carvalho
Bibl iotecár ia  do ICTI

AGORA VAMOS CONHECER AS PRINCIPAIS PLATAFORMAS DISPONÍVEIS
NO NOSSO SISTEMA UNIVERSITÁRIO DE BIBLIOTECAS (SIBI):

1. REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL (RI) DA
UFBA
O Repositório Institucional (RI) da UFBA
tem como objetivo registrar e disseminar a
produção acadêmica desenvolvida no
âmbito da universidade. 
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2. PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS
DA UFBA
O Portal de Periódicos Eletrônicos da UFBA,
como próprio nome já diz, é uma
plataforma onde podemos encontrar
revistas produzidas pelos Programas de
Pos-Graduação e Unidades Universitárias
da UFBA. Estas revistas utilizam o software
Open Journal System (OJS) permitindo o
acesso livre e gratuito ao conhecimento
produzido no âmbito acadêmico. O
suporte técnico ao Portal de Periódicos é
realizado pelo Núcleo tecnológico sediado
no SIBI-UFBA.

Todo conteúdo disponível no RI tem acesso
aberto e a seleção deste material passa
por uma política inclusão institucional
definida pelo grupo gestor do RI UFBA. A
organização do Repositório está em torno
de comunidades, subcomunidades e
coleções, contendo vários tipos de suporte
como textos, vídeos, som, imagens, etc.
Desta forma, o repositório Institucional
reúne, organiza e dissemina a produção
intelectual da comunidade acadêmica,
oferecendo recursos para gestão da
informação e do conhecimento.

3. PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES
O  Portal de Periódicos da Capes é  uma
biblioteca virtual de informação científica
que reúne em um único local  diversas
bases de dados nacionais e internacionais.
Oferece ao pesquisador acesso a  textos
científicos completos,  referências,
resumos, normas técnicas, patentes, teses
e dissertações dentre outros tipos de
materiais, cobrindo todas as áreas do
conhecimento. Nesta ferramenta é possível
realizar levantamentos sobre a produção
científica gerada por pesquisadores em
todo o mundo como também ler, salvar,
imprimir textos, assistir vídeos, ouvir
entrevistas, visualizar e importar imagens.

Modalidades de Acesso:
Acesso livre: este acesso permitirá apenas
a consulta ao conteúdo gratuito disponível
no Portal. Geralmente, esse acesso é
realizado a partir de computadores não
autorizados, ou seja, quando são utilizados
computadores que não pertencem à
universidade.

Acesso ao conteúdo assinado: O acesso é
realizado a partir de computadores ligados
à rede  UFBA.

11
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Acesso CAFE:  Esta modalidade permite o
acesso remoto de computadores que não
estão ligados à rede UFBA. Para acessar a
Rede CAFE é necessário  ter  uma  "conta
de domínio na rede UFBA".  
A solicitação desta conta é realizada através
do formulário que deverá ser preenchido e
enviado para Superintendência
de  Tecnologia  da  Informação (STI):
<helpdesk@ufba.br>. 
No Instagram do SIBI o usuário poderá
encontrar um tutorial para acessar a Rede
CAFE: @sibi.ufba.
<https://www.instagram.com/p/B_FMlduDb
zK/>. 

Outra forma de acesso remoto: É via proxy
ou VPN, destinada as instituições que não
participam da CAFE, mas tem um convênio
com o Portal de Periódicos.

4.BASE DE DADOS DOS LIVROS DIGITAIS
ASSINADOS PELA UFBA
A universidade oferece a comunidade
acesso a Livros digitais das editoras
Atheneu e Springer, nas áreas da Saúde, 

12

Ciência da Computação, Estatística e
Matemática. 
Neste acervo digital estão reunidos
periódicos, livros, séries, protocolos,
trabalhos de referência e procedimentos.
Para acessar os e-books através da página
do SIBI-UFBA é necessária uma conta de
domínio na Rede UFBA. É possível também
acessar os e-books utilizando o catálogo
Pergamum. No Instagram do SIBI UFBA
(@sibi.ufba) existe um tutorial para auxiliar
nesta forma de acesso:
<https://www.instagram.com/p/CD_3DQ-
DvgN/>.

Books Atheneu: 35 títulos de livros
digitais da mais importante editora de
autores nacionais em ciências da saúde.

Books Springer: Mais de 3 mil títulos de
livros digitais de excelência reconhecida
mundialmente nas áreas de matemática,
ciência da computação e estatística.

 
 

 
  
  



DESCOBRINDO A
BIBLIOTECA
Nesta edição de estreia da revista Pensci, abordamos a importância da utilização das
ferramentas de gestão do conhecimento, pois sabemos que com os avanços tecnológicos
e a disseminação da informação crescente em ambientes virtuais, o estudante precisa
estar preparado para utilizar essas plataformas digitais. Quando o aluno deixa de acessar
portais científicos, principalmente o conteúdo produzido pela própria universidade que
tem credibilidade, e passa a buscar as informações em navegadores populares como o
Google, aumenta a probabilidade de recuperar um volume grande de informações que na
maioria das vezes não oferece  conteúdo qualificado e relevante. Vale lembrar que a
universidade faz um alto investimento em assinaturas. Por isso, que é importante que a
comunidade acadêmica se conscientize e acesse mais esta plataformas informacionais.
Para ter acesso ao conteúdo disponíveis no Portal da CAPES, Repositório Institucional da
UFBA e Portal de Periódicos Eletrônicos da UFBA é só acessar o nosso site
<www.icti.ufba.br>, campo biblioteca ou o site do Sistema Universitário de Bibliotecas da
UFBA (SIBI) <www.sibi.ufba.br>. Já os Livros Digitais o acesso pode ser tanto pelo site como
pelo gerenciador de acervo Pergamum. A nossa biblioteca também oferece, aos alunos do
instituto, oficinas de treinamentos tendo como foco a orientação do uso desses recursos
digitais.
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1. Como foi saber que seria diretora de
um novo Instituto no município de
Camaçari?

Uma mistura de medo e desafio. A decisão
de aceitar o convite feito pelo Reitor João
Carlos Salles não foi fácil, ponderei muito.
Mas, o fato de ser moradora do município
de Camaçari me levou a aceitar o convite
de ajudar na capilarização do ensino
superior em outras cidades do Estado da
Bahia. É histórico o processo de
implantação da UFBA em Camaçari, por
muitos anos isso foi um sonho para a
população do município e regiões
circunvizinhas. Fui estudante da rede de
ensino público de Camaçari e vi, com o
convite, a possibilidade de participar do
processo que possibilita que outros alunos
possam ter a escolha de estudar em
Camaçari em uma universidade pública e
de qualidade.

2. Como se sente sendo a primeira
diretora do ICTI?

Uma responsabilidade imensa, mas tento
dentro do possível que as decisões acerca
do ICTI sejam tomadas com a participação
de toda comunidade. Entendo que temos
uma gestão muito democrática, ou pelo
menos me esforço que isso aconteça. Há
um respeito por todos os seguimentos da
comunidade. 

COM A 
PALAVRA

Estou na condição de Diretora Pro
Tempore e tenho a preocupação constante
de fazer a gestão do ICTI de forma muito
cuidadosa e com responsabilidade na
tomada de decisões para que os gestores
que me sucederem possam dar
seguimento ao processo de crescimento
do ICTI.

Prof.  Dra.Valterlinda  Queiroz

Atual  diretora do Instituto de Ciência,  Tecnologia e Inovação da UFBA, graduada
em Nutrição pela UFBA, mestra em Nutrição pela UFBA e doutora em Medicina e
Saúde pela UFBA.

Entrevista real izada pelos
discentes Beatr iz Frei tas e Antonio Neto
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COM A 
PALAVRA

Cada vez mais, as mulheres avançam em
espaços, quebram paradigmas e mostram
que toda pessoa pode executar qualquer
tipo de trabalho independente do seu
gênero.

5. O que mudou depois de se tornar
diretora do ICTI?

As experiências vivenciadas ao longo dos
últimos três anos me fizeram conhecer a
UFBA de forma muito completa. 

3. Quais desafios que encontrou por ser
um instituto novo e tecnicamente fora
da sua área de atuação?

Muitos foram os desafios. O ICTI foi
inaugurado em 2018 quando as IFES já
vinham sofrendo com a restrição
orçamentária, cenário que se mantém nos
dias atuais.   Somos uma unidade fora de
sede e isso ocasiona dificuldades logísticas.
Uma grande dificuldade que temos
vivenciado é a baixa  qualidade de acesso à
internet no ICTI.  O fato de não ser da área
foi e
continua sendo um desafio, mas tenho
apoio de vários docentes do ICTI, assim no
momento de decisões técnicas sempre
tenho assessoria para tomada de decisões.

4. Quais desafios a senhora encontrou
por ser mulher e direcionar o ICTI?

Infelizmente ainda temos uma sociedade
sexista, mas tento desenvolver minhas
atividades da melhor forma possível
independente da questão de gênero. 

 Como docente não conseguimos vivenciar,
diretamente, as questões
administrativas, assim a ocupação de
cargos de gestão, principalmente de
direção de unidade de ensino, nos dá a
possibilidade de conhecer as várias
instâncias da universidade e a
complexidade que é gerir uma unidade de
ensino.
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COM A 
PALAVRA

 E aproveito para agradecer a todos(as)
que de alguma forma apoiaram a direção
da unidade na implantação do ICTI. Em
setembro completaremos dois anos de
funcionamento, não foram momentos
fáceis, mas olhar para traz e ver o caminho
que percorremos em tão pouco tempo dá
muito orgulho e sem o apoio de técnicos
administrativos, discentes e docentes não
chegaríamos até aqui.

6. Quais as novas metas para carreira
após a gestão de diretora no ICTI?

Voltar a me dedicar mais fortemente às
atividades de ensino, pesquisa e extensão,
não me afastei totalmente, mas a gestão
acaba tomando grande parte do tempo.
Finalizo dizendo que sentirei muita
saudade, considero a comunidade do ICTI
uma família. Criei muitos laços de amizade
que certamente levarei para vida toda.
Ficarei na
torcida que o ICTI se fortaleça cada vez
mais, que a semente semeada por toda
comunidade do ICTI continue dando bons
frutos. 
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PESQUISA E
EXTENSÃO

Chica Bytes é um dos projetos de extensão
realizados no Instituto de Ciência,
Tecnologia e Inovação (ICTI). O projeto,
inicialmente, foi concebido com o nome
Meninas em CT&E (Ciência, Tecnologia e
Engenharia), mas ainda no seu primeiro
ano, por sugestão dos membros do
projeto, teve o seu nome modificado.
A proposta do projeto é estimular,
popularizar e discutir, com mulheres das
mais diversas faixas etárias, as áreas de
CT&E e os perfis laborais sexistas,
adotando ações permanentes e
esporádicas. Tradicionalmente, os cursos
de CT&E tem uma predominância
masculina; não só no mercado de trabalho
como também nas faculdades, cursos
técnicos, dentre outros. Apesar de algumas
áreas, o número de mulheres terem
crescido, como na engenharia civil, por
exemplo, outras ainda são muito
masculinizadas e fortalecidas em seus
estereótipos sexistas como as engenharias
elétrica, mecânica e os cursos de
computação em geral. Os cursos na área
de Computação, por exemplo, são alguns
casos peculiares de se analisar.
Nas décadas de 1960 a 1980, as mulheres
eram a grande maioria de estudantes do
curso de Ciência da Computação.
Entretanto, ao longo dos anos, o número
de mulheres nesses cursos caiu
vertiginosamente, sendo um dos cursos
com maiores quedas da participação de
mulheres. 

O caso da USP é um dos mais
emblemáticos no Brasil, pois em sua
primeira turma (1971-1974) contava com
15 mulheres (71,5%) e 6 homens (28,5%),
e já no ano de 2015 ingressaram 3
mulheres (6%) e 47 homens (94%). Esta
realidade não é um caso isolado da USP,
mas de várias universidades no Brasil e no
mundo.
Então, a pergunta que nos motivou foi:
como um instituto tão novo poderia
colaborar na reversão dessa realidade? A
primeira etapa foi pensar: qual o público
alvo para os primeiros anos do projeto e
como atrair e motivar essas mulheres?

Conheça o Chica Bytes
Lucas A.  S i lva

Coordenador do pro jeto
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PESQUISA E
EXTENSÃO

A nossa resposta foi mantê-la como uma
ação permanente em escolas, trazendo,
além do aspecto técnico, a reflexão sobre
as questões de gênero, produzindo
desconforto ao questionar e mitigar
certos privilégios ou culturas
normalizadas. As pistas para se encontrar
o público alvo e o objetivo central do
projeto já estavam conhecidas, os
próximos passos foram a comunicação
com as escolas e a formação de parcerias
bilaterais. A Chica Bytes quer que a
universidade esteja nos colégios públicos
de ensino médio, inicialmente os Colégios
Modelo e Polivalente de Camaçari, assim
como quer que os colégios estejam na
universidade, pois acreditamos que essa
interação proporciona uma construção de
significado e de comunidade.
Em seu primeiro ano, a Chica Bytes iniciou
suas atividades realizando oito oficinas
com estudantes do 2º e 3º ano do ensino
médio nos colégios Modelo e Polivalente
de Camaçari. As oficinas utilizavam uma
metodologia baseada em uma
competição com regras específicas que
valorizavam a participação das meninas,
seja na liderança das equipes, seja na
apresentação e construção dos
resultados. Além das oficinas nas escolas,
realizamos uma oficina com as calouras e
calouros do semestre 2020.1. Essa oficina
tinha como objetivo suavizar o primeiro
contato de estudantes com a disciplina de
Introdução a Computação. 

Conheça o Chica Bytes
Nessa oficina, as participantes reforçaram a
ideia de construir um ambiente de fala e
acolhimento das meninas em um curso que
tem a Ciência e Tecnologia como dois de
seus pilares. A participação das ações da
Chica Bytes em eventos e outras atividades
não se reduziram a essas, mas outras
como: Devfest 2019 e o 1º FEMTEC (Festival
Baiano de Mulheres na Tecnologia), o
Warmup do Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação (CSBC) - WIT
(Women in Technology). A participação do
projeto é voluntária e dinâmica.
Inicialmente, o projeto contava com 13
participantes, atualmente temos 7
participantes, 4 mulheres e 3 homens.

VEJA O DEPOIMENTO DOS
BOLSISTAS PARTICIPANTES

A Chica Bytes me ajudou no processo de
identificação e pertencimento a minha nova
etapa: a faculdade. Com esse projeto de
extensão eu adquiri competências e
habilidades importantíssimas para minha
vida acadêmica e estes agregaram
demasiadas experiências as quais me
ajudarão na vida profissional. Tudo isso é
fruto dos trabalhos realizados com a Chica,
tais como artigos, oficinas e projetos
parceiros a escolas, por exemplo.

Amanda, 19 anos, 3º semestre
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PESQUISA E
EXTENSÃO

A Chica bytes tem contribuído muito para
minha vida acadêmica, mas não só isso. Meu
relacionamento com os integrantes do grupo
tem me ensinado bastante a trabalhar em
equipe, sem contar que é muito prazeroso
ajudar a impactar a vida de outros jovens
através do conhecimento, a cada dia supera
mais as minhas expectativas. Passei a ser
mais organizada e eu sou uma pessoa muito
melhor graças ao projeto.

Ana Carolina, 20 anos, 3º semestre

A Chica bytes tem sido uma experiência
maravilhosa para mim, conheci pessoas
incríveis, aprendi mais sobre programação e
circuitos elétricos, além de estar ajudando
mulheres a conhecer mais sobre a área de
ciência, tecnologia e engenharia.

Yasmin, 19 anos, 3º semestre

O projeto Chica Bytes vem sendo uma
experiência incrível na minha vida
acadêmica, tive acesso a conteúdos
relacionados a área que eu pretendo atuar
depois da minha formação no BI. E, de
maneira geral, o projeto tem sido meu foco
principal no meio acadêmico,
principalmente, durante este período de
pandemia. 

Brendo, 19 anos, 3º semestre

Participar de um projeto como o Chica bytes
tem sido de grande valia, pois, por se tratar
de um projeto composto por estudantes de
graduação. A  todo o momento temos que
buscar a aprender o conteúdo que será
passado nas atividades com o público, o que
é um grande desafio e acredito que é um
incentivo a mais para estarmos estudando e
melhor preparados para as atividades, assim
como tornando nossa graduação mais rica
em conhecimento e experiência.

Guilherme, 20 anos, 4º semestre
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FORA 
DA CAIXA

   O Núcleo Local  de Assistência Estudanti l  e Ações Afirmativas (NOAE),
juntamente com o Centro Acadêmico Enedina Alves,  buscando manter a
interação com a comunidade do Instituto de Ciência,  Tecnologia e Inovação
(ICTI  ) ,  lançou o QuarentenArt,  convidando todos a apresentar a sua
expressão art íst ica,  de forma l ivre,  espontânea,  FORA DA CAIXA!
   Definimos o QuarentenArt como uma forma de expressar habi l idades,
sentimentos e cultura na perspectiva do Instituto,  a f im de mostrar que
somos e pensamos além do técnico.
   Semanalmente o NOAE publica no seu Instagram o material  que recebe
dos discentes,  docentes e técnicos administrativos.  Tem sido uma
experiência muito prazerosa descobrir    talentos até então desconhecidos e
comparti lhamos com a PENSCI a produção dos estudantes Sara Guedes e
Mailson Piedade.

Se ja  você  quem for ,
Se ja  você  aonde  f or ,
Co lha  o  bem e  p lante  o  amor .
Se ja  i gua l  o  be i ja - f l o r  
que  acorda
cedo  s em rece i o  s emeando  o
bem
e  p lantando  amor ,
Nunca  t ente  provar  s eu
va l or ,
Seme i e  amor  por  onde  f or .

SEJA BEIJA-FLOR

Mail son   P i edade
Aluno ICTI

Um dia me disseram 
Que tudo ia mudar
Mas, como assim, mudar...
Pra melhor?
Sim, assim espero
Mas, como ter certeza
Se tudo o que de bom há
Nesse momento de tristeza
Sem nenhuma delicadeza
Foi de nós tirado,
Sem amor
Como aceitar e acreditar
Que a nossa vida melhor será?
Que o futuro dos nosso filhos
Assim como dos nossos pais

Não terá a repressão que proíbe
Nem a violência que afasta
Muito menos a distância
Que os covardes impõem sobre
nós, nefasta
Sem amor

Que todo sentimento de ódio e
rancor
Se transforme em paz e amor
Para que a gente possa
De um jeito simples, efetivo
Demonstrar em definitivo
Sem sangue, ódio ou dor
Que podemos viver em harmonia
Com amor

COM OU SEM

Arlan  C l emen t ino
Técnico ICTI
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