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O VIII Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e 
Inovação aconteceu em Salvador, reunindo 
mais de 4.000 pessoas. Com o tema “Pesquisa 
e Inovação para o Desenvolvimento do Brasil”, 
pesquisadores, professores, estudantes da 
Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e profissionais dos 
setores produtivos se dedicaram durante três 
dias às apresentações de trabalhos, palestras, 
mesas-redondas, minicursos e apresentações 
culturais, que tiveram início no dia 27 de 
novembro.

Salvador sedia a VIII edição do Connepi

     É um projeto inovador realizado pela Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica: 
integrar, agregar e incluir o estudante de nível médio 
na área da Ciência. Os IFs têm uma imensa 
responsabilidade”. 
 
Artur Caldas
Representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia (Fapesb)

“       Alguns eventos marcam uma Era; outros, um começo de uma nova Era 
dentro dos Institutos Federais”
Vandemberg Salvador - Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal 
Baiano (IF Baiano) 

“      Somos e continuaremos a ser professores. Não se faz pesquisa 
sem paixão”
 Marco Oliveira - Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação (Setec/MEC)

“

Na noite da quarta-feira, 27 de novembro, o 
Congresso teve abertura e fechamento com 
apresentações culturais. O coral, composto por 
estudantes do Instituto Federal da Bahia (IFBA), 
Campus Vitória da Conquista, sob a regência de 
Marcos Ferreira e Emerson de Matos, trouxe 
várias propostas musicais com dança. No 
encerramento, a plateia acompanhou de pé o 
ritmo, aplaudiu e dançou com o grupo Ilê Aiyê, 
bloco afro mais antigo da cidade de Salvador. Ao 
longo dos três dias do evento, 16 apresentações 
artísticas integraram a programação e levaram a 
diversidade cultural das regiões Norte e Nordeste 
do país para as 22 delegações presentes no 
Congresso.

Apresentações Culturais
      Foi muito gratificante fazer a abertura do 
Congresso. A plateia reagiu bem. O Mais Belo dos 
Belos [Ilê Aiyê] é uma entidade que dá o melhor em 
seus shows. Levar a cultura baiana para outras 
regiões; para mim, é uma alegria imensa. 
Mostramos o que o baiano, o negro tem de melhor”. 
 
Juarez Mesquita – Cantor do Ilê Aiyê 

      Recebemos a missão de vir abrir o Connepi e 
foi muito importante para cada um de nós. Tivemos 
que trabalhar muito para chegar até aqui […] 
Passamos muitas horas ensaiando, sábados e 
domingos, mas conseguindo vir e fazer um bom 
trabalho. Esperamos que esse evento abra portas 
para muitos outros”.  
 
Bruna Santos Almeida – Estudante do IFBA e componente 
do coral do Campus Vitória da Conquista

       Os Institutos Federais não podem querer 
fazer o papel das universidades. Um dos nossos 
papéis é fazer pesquisa aplicada. É buscar pela 
melhoria da situação de vida das pessoas e a 
inovação é um caminho para o país garantir os 
ganhos sociais. Outra distinção é a nossa 
atuação com a sociedade numa interlocução 
direta com os arranjos produtivos locais e as 
demandas sociais e das empresas”. 
 
Nilton Cometti – Coordenador do Núcleo Estruturante de 
Políticas de Inovação

Durante o VIII Connepi, o público pôde assistir palestras abordando temas que permeiam o fazer 
científico, tais como “Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento do Brasil”, “Ética na Pesquisa”, 
Fomento para ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na Rede Federal de Educação” e 
“Inovação Tecnológica na empresa de Assistência Técnica Rural”. Os participantes puderam 
conhecer casos de sucesso, além de discutir o papel dos Institutos Federais em relação à temática 
do evento.

       Eu diria que o empreendedorismo no Brasil era por 
falta de opção de emprego. Existe uma mudança desse 
paradigma, pois há um empreendedorismo técnico forte 
que está crescendo. Conversei com vários pró-reitores de 
pesquisa e inovação dos Institutos Federais que estão 
fomentando essa ânsia de buscar não só desenvolver 
tecnologias, mas fazer que essa tecnologia seja acessível 
à população, pois de nada adianta, no meu ponto de 
vista, gerar tecnologia e ficar dentro do laboratório”.  
 
Geovanni Amianti – Diretor-presidente da Xmobots Aeroespacial e 
Defesa

“

“

“ “

No espaço para apresentação de trabalhos em pôster, os 
estudantes apresentaram os resultados de suas pesquisas sempre 
voltadas para demandas locais. Eles destacaram a importância de 
participar de um evento como o Connepi.

      Participar do Connepi é de 
inteira importância porque a 
gente vai trocar conhecimentos, 
trocar informação com outros 
Institutos e vai aprimorar o nosso 
conhecimento cada vez mais. É 
muito importante a troca de 
informações, as novas 
tecnologias que estão surgindo 
em nosso país e a questão de 
desenvolvimento”. 
 
Ivaneide Silva Rodrigues – IF Sertão 
Pernambucano – Curso Agronomia

      Através da pesquisa e do 
trabalho, podemos desenvolver o 
Brasil. Estamos mostrando um 
projeto, mas temos que ir 
desenvolvendo ele, assim o Brasil 
vai se desenvolver a partir do 
nosso empenho. Com os saberes 
que a gente aprende no IF em 
Roraima ou aqui na Bahia, a 
gente pode desenvolver o Brasil, 
localmente, fazendo nossa parte”.
 
Tainara Santos Silva – IFRR - Curso 
Técnico em Agricultura

“

Um dos espaços no VIII Connepi foi destinado à mostra 
de produtos e atividades dos Institutos Federais que 
participaram do evento. Um dos destaques foi a 
umbuzada em pó, produzida no IF Sertão 
Pernambucano, através do curso de  Tecnologia de 
Alimentos. 

      O umbu é um fruto do sertão e que gera uma bebida 
muito apreciada pelo sertanejo, mas aí tem um problema: é 
um fruto que tem uma safra muito curta e em período de 
seca nem tem. Então, para  proporcionar o consumo da 
bebida o ano inteiro e facilitar o consumo, porque o 
preparo é um pouco trabalhoso, a gente imaginou este 
produto”. 

Luciana Cavalcanti - Professora do curso de Tecnologia em Alimentos 
do IF Sertão Pernambucano

      O Connepi abre as portas para apresentarmos 
nossos trabalhos e as tecnologias que a gente 
desenvolve. É fundamental para alunos de graduação e 
para as pessoas que lutam por melhorias em 
determinadas áreas. No nosso caso, lutamos por 
melhorias no campo de alimentos para a praticidade e 
para aumentar a vida útil do alimento”.
 
Ivan Rodrigues – Estudante do curso de graduação em Tecnologia 
de Alimentos do IF Sertão Pernambucano

Durante o evento, foram 
disponibilizadas 26 opções 
de minicursos. Os dias 28 e 
29 de novembro, nos turnos 
da manhã e da tarde, 
aconteceram apresentações 
de diversas áreas do 
conhecimento. Entre alguns 
temas: Redação Científica, 
Ensinando Matemática com 
o Geogebra, Rede de 
Rastreamento de satélites 
dos Institutos Federais, 
Ergonomia na Qualidade de 
Vida no Trabalho etc. 

“

     Levar alunos a saberem que os Institutos 
Federais estão participando ativamente da 
evolução tecnológica da nação no segmento 
especial” 
 
Cedric Salloto – Professor e pesquisador do Instituto 
Federal Fluminense (IFF)

     É uma felicidade muito grande participar do Connepi. Sou da 
Rede Federal e estou compartilhando um aprendizado que tenho 
acumulado ao longo do tempo com umas série de colegas, 
pessoas já formadas e em processo de formação”. 
 
Raigenis da Paz Fiuza – Professor do IFBA – Campus Feira de Santana

A VIII edição do Connepi também teve 
espaço para reconhecimento. No último dia 
do evento, 29 de novembro, os três 
melhores trabalhos das dez grandes áreas 
do conhecimento apresentados nas 
modalidades oral ou pôster foram 
premiados. Os vencedores em primeira 
colocação receberam como brinde um 
tablet. Já os segundos e terceiros 
colocados receberam um smartphone e um 
HD externo, respectivamente. Ao todo, 27 
trabalhos foram premiados. 

      Ganhar esse prêmio é mostrar que ciência pesqueira, hoje, envolve o peixe, o ser humano e todo o 
ecossistema. Trazer esse trabalho para o VIII Connepi reflete a importância dos Institutos Federais nesse processo 
de transferência de tecnologia”
 
Jackson Pantoja; Instituto Federal do Amazonas (IFAM) – Ganhador em segundo lugar na modalidade Ciências Agrárias, recursos 
pesqueiros e engenharia de pesca.

“
“

“ “

Promoção: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC / MEC 
e Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Apoio: Institutos Federais das regiões Norte e Nordeste, Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia - Fapesb, Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – Capes, Governo do Estado da Bahia, Empresa 
Baiana de Água e Saneamento S.A. – Embasa, Empresa de Turismo da Bahia 
S.A. –  Bahiatursa, Secretaria do Turismo – Setur, Secretaria do Meio Ambiente  
– SEMA/INEMA, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, Secretaria de 
Ciência e Tecnologia – Secti e Editora da Universidade do Estado da Bahia – 
Eduneb. 

Twitter: ifbaianooficial 

Facebook: IF Baiano 

www.ifbaiano.edu.br 

Blog: http://ifbembaiano.blogspot.com.br/

Fale Conosco: faleconosco@ifbaiano.edu.br  

Expediente: Ascom/Reitoria
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