
 

 

 

 
 
 
 
Boletim de Extensao 
 

Apresentação 

O Boletim de Extensão surgiu com o objetivo de atender 

as demandas de publicação dos trabalhos de extensão 

realizados no IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim, 

desenvolvidos no ano de 2020, a partir do cadastro dos 

projetos em editais de fomento e de fluxo contínuo no 

ano em questão. Entretanto, a grande maioria dos 

trabalhos apresentados pertencem ao edital de fluxo 

contínuo, em virtude do atual cenário de pandemia que 

estamos vivendo. Por este motivo, a escolha do primeiro 

volume do boletim tem denominação: “Extensão em 

tempos de pandemia”. Espera-se que a divulgação deste 

material para comunidade interna e externa do campus 

gere conhecimento a respeito das ações de extensão 

realizadas pelos servidores do IF Baiano em Senhor do 

Bonfim. Uma boa leitura a todos! 

Protetores Faciais 3D 

O projeto tem como 

objetivo intensificar 

a proteção de 

profissionais da área 

da saúde através 

da confecção e 

distribuição de 

protetores 

faciais  (face shield), 

um dos itens de proteção obrigatórios em diversos 

ambientes, produzido através do modelo Prusa 

Protective Face Shield - RC, por meio de impressão 3D. 

O projeto tem sido desenvolvido no complexo de 

laborátórios do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim, 

com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IF Baiano, 

onde são confeccionados os protetores.  

Projeto Salada Cultural 

O projeto Salada Cultural visa estimular a criatividade 

e promover a alfabetização estética, além de tecer a 

formação de plateia com a participação de estudantes, 

servidores e artistas da comunidade, proporcionando o 

desenvolvimento 

artístico, autônomo e 

crítico, através da 

música, teatro, dança, 

artes visuais, 

fotografia e 

poesia/cordel. 

Durante o processo 

de experimentação e 

aprendizagem colaborativa serão apresentadas as 

produções audiovisuais, proporcionando vivências 

artísticas elaboradas pelos envolvidos no processo. A 

troca de experiências virtuais e a sensibilização às 

diversas manifestações artísticas 

contribuem para o enriquecimento 

cultural da comunidade. Nesse 

sentido, busca-se fortalecer e 

incentivar ações culturais no 

Piemonte Norte do Itapicuru. 

 

Projeto Práticas de Leitura e 

Escrita para o Enem 

No intuito de atender a necessidade de um público que 

deseja aprimorar seu potencial linguístico, foi elaborada 

a proposta de um curso pautado em atividades de leitura 

e práticas de escrita direcionadas à argumentação. As 

aulas são ministradas de forma síncrona, através do 

Google Meet, utilizando metodologias ativas, além de 

outras ferramentas tecnológicas bastante ricas, 

interativas, produtivas e condizentes com as novas 

práticas pedagógicas.  
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Produção de Sanitizantes para grupos de riscos 

e agricultores familiares da cidade de Senhor do 

Bonfim  

O projeto tem como proposta a produção de álcool gel 

70%, álcool etílico 70% e álcool etílico glicerinado 

80%, além da realização de testes 

de formulações com materiais 

alternativos visando a produção de 

álcool gel, a fim de atender 

instituições da zona rural e urbana 

da cidade de Senhor do Bonfim 

(BA) que trabalham com grupos 

vulneráveis (idosos em asilos, 

pacientes internados em casas de 

recuperação, presidiários, profissionais da saúde e 

trabalhadores na agricultora familiar), devido às 

diversas dificuldades na aquisção dos produtos 

sanitizantes para a prevenção e combate do 

coronavírus. Ao todo foram produzidos e distribuídos 

473 frascos de sanitizantes, para diferentes instituições: 

Lar dos Idosos CRED-IDOSO; Comunidade 

Terapêutica Ebenézer; Instituto Federal Baiano - 

Reitoria; Instituto Federal Baiano - Campus Senhor do 

Bonfim, Secretaria de Saúde de Senhor do Bonfim, e 

Associação dos Agricultores Rurais (CAAF).  

Outro projeto semelhante tem sido coordenado e 

executado pelo professor Airam Oliveira Santos: 

Produção de álcool sanitizante. A meta inicial seria 

produzir 500 litros de álcool 

sanitizante para distribuir nos 

hopitais e unidades de saúde de 

Senhor do Bonfim. Até o presente 

momento foram distribuídos cerca 

de 843 frascos de álcool, um 

aumento considerável e resultante 

da parceria realizada com a 

prefeitura de Senhor do Bonfim, 

permitindo a distribuição em suas 

unidades de saúde, e em mais 04 (quatro) municípios do 

Piemonte Norte do Itapicuru: Campo Formoso, 

Andorinha, Ponto Novo e Filadefia.  

Ambos os projetos tiveram o apoio da Pró-Reitoria de 

Extensão do IF Baiano, e terão continuidade até o mês 

de novembro de 2020, devido a relevante importância 

dos mesmos. 

 

 

 

Projeto Conexões Educacionais: dilemas e 

perspectivas em diálogos 

Este projeto consiste em realizar espaços de 

discussão online, com uma série de transmissões ao 

vivo (lives/videoconferências) em canais oficiais 

de divulgação. Há a participação de diversos 

profissionais (enfermeiros, médicos psicólogos, 

interprete, pedagoga, agrônomos, licenciados em 

Ciências Agrarias e Informática, técnicos e 

professores) e estudantes de nível médio, em 

diálogo sobre temáticas emergentes, como por 

exemplo questões voltadas a saúde física e mental 

dos estudantes durante a pandemia. As 

transmissões vêm ocorrendo através do canal no 

Youtube do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim. 
 

Simpósio Catazoo 

No dia 11 e 12 de novembro foi realizada o 2° Simpósio 

CATAZOO, que teve como tema “Desafios em tempos 

de pandemia”. O evento ocorreu pela primeira vez no 

ano de 2018, e 

teve recorde de 

público inscrito. 

Este ano tivemos 

um número 815 

participantes, 

presentes em 07 

palestras 

realizadas por profissionais de diversas instituições, 

com temáticas diversificadas. Durante o evento ocorreu 

também o I Seminário Interno de Extensão com a 

apresentação de 02 projetos de Extensão de fluxo 

contínuo, ocorridos no ano de 2019, sendo um 

apresentado pelo professor Phelipe Sena Oliveira 

apresentando o projeto “ Desenvolvimento de aplicativo 

móvel para agendamento de doação de sangue junto ao 

Hemoba, Senhor do Bonfim e professor José Radamés 

Benevides de Melo, apresentando o projeto “Língua 

portuguesa para surdos”. O formato das apresentações 

ocorreu em mesa redonda, com abertura realizada pela 

professora Lívia Tavares Mendes Froes, que apresentou 

suas experiências exitosas em Extensão, e conduzindo 

um breve debate entre os presentes. 

 


