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O VIII Congresso Norte Nordeste de 
Pesquisa e Inovação (Connepi) acon-

teceu em Salvador, reunindo mais de 4.000 
pessoas. Com o tema “Pesquisa e Inova-
ção para o Desenvolvimento do Brasil”, 
pesquisadores, professores, estudantes 
da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e profissionais dos 
setores produtivos se dedicaram, entre os 
dias 27 e 29 de novembro, às apresenta-
ções de trabalhos, palestras, mesas-re-
dondas, minicursos e apresentações cul-
turais.

O Connepi é uma oportunidade para que 
os Institutos reflitam sobre o fazer cientí-
fico e sobre o papel da Rede Federal na 
sociedade. “A Rede tem a missão de aliar 
conhecimento teórico com vivência prá-
tica”, disse o secretário de educação pro-
fissional e tecnológica do Ministério da 
Educação (Setec/MEC), Marco Oliveira, 
que proferiu a palestra magna de abertura 
do evento. Para o coordenador do Núcleo 
Estruturante de Políticas de Inovação da 

Depois de três dias de muitas discus-
sões, apresentações de trabalhos, 

mesas-redondas, minicursos e palestras, 
a última noite da VIII edição do Connepi 
(29/11) foi marcada pela premiação dos 
melhores trabalhos apresentados em dez 
áreas do conhecimento ao longo do Con-
gresso. Ao todo, 30 trabalhos foram pre-
miados nas modalidades Ciências Exatas e  
da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, 
Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciên-
cias Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 
Letas, Linguística e Artes. 

Nesta edição do Congresso, os três me-
lhores trabalhos de cada uma das dez 
grandes áreas do conhecimento recebe-
ram prêmio como reconhecimento. Para 
os classificados em primeira colocação, o 
brinde foi um tablet. Já os classificados em 
segunda e terceiro lugar receberam um 
smartphone e um HD externo, respecti-
vamente. O destaque da noite foi para o 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

A VIII edição do Connepi, que acon-
teceu no Centro de Convenções da 

Bahia, em Salvador, no período de 27 a 29 
de novembro,  recebeu avaliação positiva 
da comissão organizadora do evento. Ao 
longo dos três dias, os organizadores do 
Congresso trabalharam para coordenar o 
andamento da programação e garantir a 
qualidade do evento, que recebeu pouco 
mais de 4.000 estudantes, gestores e pro-
fessores de institutos federais das regiões 
Norte e Nordeste do País. 

Para Vandemberg Salvador, um dos co-
ordenadores-gerais do VIII Connepi e 
pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e 
inovação do Instituto Federal Baiano (IF 
Baiano), o congresso superou as expecta-
tivas. Segundo ele,  a qualidade dos tra-
balhos apresentados foi um ponto mar-
cante do congresso. Salvador ainda falou 
que a ideia do Connepi é de “congregar 
forças com o foco em fazer com que o 
cunho científico chegue efetivamente até 
as pessoas e melhore as condições de vida 

Setec, Nilton Cometti, a atuação dos Insti-
tutos Federais é baseada na pesquisa apli-
cada “numa interlocução direta com os 
arranjos produtivos locais e as demandas 
sociais e das empresas”, afirmou.

Além das atividades técnico-científicas, as 
apresentações culturais marcaram o even-
to. Na cerimônia de abertura, o coral do 
Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória 
da Conquista, regido por Marcos Ferreira 
e Emerson de Matos, iniciou a solenidade 
com música e apresentações de perso-
nagens tipicamente baianos. O grupo Ilê 
Aiyê também esteve presente encerrando 
a cerimônia com seu ritmo e dança afros. 
No último dia, a programação cultural do 
Congresso foi realizada por estudantes da 
Rede Federal que fizeram apresentações 
musicais, teatro, recital, dança e mostra de 
vídeos.

O Connepi é um evento anual promovido 
pela Rede Profissional de Educação Pro-
fissional e Tecnológica do Ministério da 

(IFRN). Dos trabalhos selecionados, sete 
foram do IFRN. Os demais prêmios foram 
para Institutos das 22 delegações presen-
tes no evento.

Com o trabalho sobre o “Manejo do Pi-
rarucu (Arapaima gigas, Cuvier, 1817) em 
terras indígenas Paumari no Estado do 
Amazonas: situação atual e cenários fu-
turos”, Jackson Pantoja, professor do Ins-
tituto Federal do Amazonas (IFAM), foi 
um dos premiados da noite e conquistou 
a primeira colocação na área de Ciências 
Agrárias.  “Ganhar esse prêmio é mostrar 

e bem-estar de cada uma delas”. Ele con-
cluiu sua avaliação dizendo que “o fazer 
científico só serve quando feito com pra-
zer”. 

Nesta edição do Congresso, 8.000 traba-
lhos foram submetidos a análise. Desses, 
4.800 foram aprovados para apresentação 
em formato oral ou de pôster. Além disso, 
a VIII edição do Congresso foi marcada 
pelo recorde de estudantes hospedados 
em hotéis: 1.650. “Um desafio porque 
pensamos na dificuldade de se alojar por-
que o IF Baiano não possui campus em 
Salvador, existe apenas um campus do 
IFBA. Então, a estratégia foi obter recur-
sos necessários para se conseguir diárias 
a preços acessíveis”, explicou José Rodri-
gues, membro da Comissão de Hospitali-
dade e Cerimonial do evento. 

Recorde também foi para a quantidade de 
refeições servidas: 5.000 por dia de even-
to. “Todo o trabalho com o apoio técnico 
da nutricionista Cristiane Costa (Campus 

Estudantes marcaram presença no VIII Connepi

Jackson Pantoja (IFAM) recebeu prêmio do reitor 
Edson Moura (IF Baiano)

Educação. Este ano, foi organizado pelo 
IF Baiano e pelo IFBA e contou com 3.393 
trabalhos aprovados. Para o pró-reitor de 
pesquisa e inovação do Instituto Federal 
Baiano (IF Baiano), professor doutor Van-
demberg Salvador, “alguns eventos mar-
cam uma Era; outros, um começo de uma 
nova Era dentro dos Institutos Federais”, 
afirmou. 

Os melhores trabalhos de dez grandes 
áreas do conhecimento foram premiados 
em primeiro, segundo e terceiro coloca-
dos. Para os estudantes, independente de 
premiação, participar do Congresso é uma 
oportunidade para trocar experiências. “O 
Connepi abre as portas para apresentar-
mos nossos trabalhos e as tecnologias que 
a gente desenvolve”, afirmou o graduando 
em Tecnologia de Alimentos do IF Sertão 
Pernambucano, Ivan Rodrigues.

A próxima edição do Connepi, que acon-
tecerá no Maranhão, está prevista para se-
tembro de 2014 

que ciência pesqueira, hoje, envolve o 
peixe, o ser humano e todo o ecossiste-
ma. Trazer esse trabalho para o VIII Con-
nepi reflete a importância dos Institutos 
Federais nesse processo de transferência 
de tecnologia”, disse Pantoja, que ganhou 
um tablet. 

Durante a cerimônia de encerramento do 
VIII Connepi e premiação dos trabalhos, 
a reitora do Instituto Federal da Bahia 
(IFBA), Aurina Santana, parabenizou todos 
os premiados e incentivou a continuida-
de dos trabalhos científicos. “Quero dar 
os parabéns a todos e dizer a vocês que 
continuem trabalhando em prol da me-
lhoria de vida dos brasileiros. Porque os 
trabalhos, que vocês apresentam, serão 
aperfeiçoados e cada vez mais melhorarão 
nossas vidas”, disse.

Após a solenidade de premiação, as de-
legações participaram do coffee break de 
encerramento da VIII edição do Connepi

Governador Mangabeira) que acompa-
nhou as atividades dentro da área da pro-
dução de 5 horas até às 11 horas, obser-
vando o trabalho da empresa contratada”, 
completou Rodrigues. 

Positiva também foi a avaliação feita por 
Agmário Pimentel, congressista e pesqui-
sador do grupo de estudos em novas Tec-
nologias, Língua e Literatura do Instituto 
Federal de Alagoas (IFAL – Campus Pene-
do). “Saio daqui com uma bagagem muito 
boa. Levo trabalhos que encontrei aqui, 
levo o contato de pessoas que fizeram 
intercâmbio [de informações] para trocar 
experiências. A proposta do evento é essa. 
A importância desse congresso está na 
troca de informações”, disse.

A IX edição do Connepi, que acontecerá 
em São Luis do Maranhão, está prevista 
para o período de 23 a 26 de setembro 
de 2014
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Três primeiros colocados das dez áreas do conhecimento receberam brinde

Evento reuniu cerca de 4.000 congressistas em Salvador
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Manifestações culturais marcaram 
VIII edição do Connepi
Dezesseis apresentações artísticas fizeram parte da programação do evento

Realizada no Centro de Convenções da 
Bahia, no período de 27 a 29 de no-

vembro de 2013, a VIII edição do Congres-
so Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 
(VIII Connepi) também teve espaço para as 
manifestações culturais. Ao longo dos três 
dias do evento, 16 apresentações artísti-
cas integraram a programação e levaram 
a diversidade cultural das regiões Norte e 
Nordeste do país para os cerca de 4.000 
estudantes, professores e gestores das 22 
delegações presentes no Congresso. O 
grupo Afro da Bahia, Ilê Aiyê esteve pre-
sente na cerimônia de abertura do evento. 

Com um repertório com composições de 
cantores baianos como Raul Seixas e Do-
rival Caymmi, o Coral do Instituto Federal 
da Bahia (IFBA - Campus Vitória da Con-
quista),  composto por cerca de 70 estu-
dantes, também esteve presente na ceri-
mônia de abertura do Congresso. “Como 
o Connepi foi um congresso que envolveu 
as regiões Norte e Nordeste, resolvemos 
centrar em compositores baianos. Apro-
veitamos o contexto e o local do evento 
para focar o trabalho na cultura local”, dis-
se Marcos Ferreira, professor de música do 
IFBA e regente do coral. 

Além das apresentações musicais, a VIII 
edição do Connepi também teve espaço 
para o teatro e para a dança. Ao longo 
do evento, das 16 apresentações cultu-
rais que fizeram parte da programação, 
seis foram teatrais. O Dilema de Tadeu 
Canhoto, debate cênico extraído da obra 
Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, foi 
uma delas. A apresentação foi feita por 
grupo do IFBA. A atração do segundo dia 
ficou por conta do Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (IFRN) que fez uma 
adaptação para o teatro da obra “O san-
to e o porco”, de Ariano Suassuna. Já, na 
dança, a apresentação ficou por conta do 
Instituto Cultural Macanbirais com o espe-
táculo coreográfico “A verdadeira expres-
são da Cultura Popular”.

Para os amantes da poesia, o espetáculo 
também ficou por conta do IFRN. Com o 
recital “Literalma Canta” e o vídeo poe-
ma “À vida, pura permuta”, os potiguares 
apresentaram uma variedade de poemas 
de diversos autores brasileiros. Do Insti-
tuto Federal do Tocantins (IFTO), a banda 
CPU Rural garantiu a diversão nos interva-
los das apresentações dos trabalhos

Arte e cultura animaram o congresso em Salvador

Membro do Grupo Ilê Aiyê em apresentação
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O futuro na Pesquisa e na Inovação
Congresso apresentou uma outra perspectiva para a Ciência

Foram três dias desafiantes para quem 
faz Ciência dentro da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Um 
público eclético e disposto a ver o que 
pesquisadores estão pensando, produzin-
do e socializando em diversas áreas do co-
nhecimento. “Pretendo levar a experiência 
de outros pesquisadores. Contribui muito 
para a vida acadêmica ter uma visão maior 
do nosso curso”, comentou Israel Lobato, 
estudante do curso de tecnologia de ges-
tão ambiental do Instituto Federal do Piauí 
(IFPI).

Nessa oitava edição, Israel, que partici-
pou da última edição do Congresso Norte 
Nordeste de Pesquisa e Inovação (Con-
nepi) em Palmas, Tocantins, falou que este 
ano apresentou dois trabalhos na sessão 
de pôster (um sobre o índice de tempera-
tura e outro sobre a qualidade do ar entre 
duas cidades piauienses). Já seu colega de 
curso Ítalo Rômulo (IFPI) fez uma comuni-
cação oral sobre a questão social da água. 
“Pedimos a opinião da população sobre 
a qualidade da água e como ela lida com 
esse tipo de recurso”, explicou.

E que tal aliar a Física à dança? O profes-
sor Emanuel Souza do Instituto Federal 
do Amapá (IFAP), Campus Macapá, trouxe 
para o evento o Projeto “A dança como 
instrumento de ensino da Física”. Ele dis-
se que a ideia surgiu durante as aulas e 
pelo fato de que alguns alunos seus são 
dançarinos. “Como funcionaria a Física in-
fluenciando a dança – na facilidade do ro-
dopiar, na produção dos efeitos, no toque, 
no equilíbrio?”, explicou. “Tornando o que 
é lúdico científico”, propôs. 

Ainda, dentro do desafio de novas meto-
dologias para a sala de aula, o estudante 
de Química do Instituto Federal Baiano 
(IF Baiano), Campus Catu, Ruan Carlos, 
apresentou o trabalho “Jogando com a 
História: o uso do game Age of Mytholo-
gy na sala de aula” e como o lúdico pode 
trazer um novo tipo de aprendizado para 
os discentes. Ele comentou que é possí-
vel a adaptação das escolas para essa 
tecnologia e inclusive para uso em outras 
disciplinas. “Os alunos aceitaram essa me-
todologia nova e os professores também 
aceitaram a ideia que pode facilitar a vida 
dos estudantes”, falou. 

Ainda foi possível para os visitantes acom-
panharem ideias de novos produtos, 
processos tecnológicos, trabalhos técni-
co-científicos e inovação dentro de áreas 
estratégicas em áreas como Ciências Exa-
tas e da Terra, Ciências Biológicas, Enge-
nharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrá-
rias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas, Linguística, Letras e Artes. “Tive 
retorno dos avaliadores da dificuldade 
em atribuir nota devido à alta qualidade, 
principalmente das apresentações orais”, 
afirmou Luís Gomes, membro da Comis-
são Científica do IF Baiano (uma das co-
missões organizadoras do evento). 

O Connepi teve essa proposta de mostrar 
como os resultados de pesquisas inter-
ferem diretamente no setor produtivo e, 

consequentemente, na vida do cidadão 
brasileiro. “Os Institutos Federais tem foco 
no pragmatismo, ou seja, ver a tecnologia 
sendo aplicada.  É inovador ver um equi-
pamento sendo aplicado junto aos alunos 
para geração de novos tipos de carto-
grafia como está acessível no IF Baiano”, 
reforçou  Giovanni Amianti, diretor-presi-
dente da Xmobots, empresa brasileira es-
pecializada no desenvolvimento, fabrica-
ção, treinamento, manutenção e operação 
de sistemas não-tripulados 

Conhecimento em todos os espaços

Jovens pesquisadores do IF Baiano - Campus Catu expõem trabalhos na sessão de pôster

Giovani Amianti; participante da mesa-redonda 
Empreendedorismo


