
ALUNOS DO IF BAIANO SÃO PREMIADOS NA FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E 
ENGENHARIA (FEBRACE-USP) 
 

Aconteceu, entre os dias 13 e 17 de março de 2012, na Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). Trata-se do maior evento 
científico voltado para pesquisas, tendo como autores alunos do ensino básico e técnico do Brasil. 
Durante esses dias, cerca de 750 alunos finalistas de todos os estados da Federação apresentaram 
projetos das mais variadas áreas do conhecimento, demonstrando que a educação pela pesquisa pode 
ser o futuro do desenvolvimento do país e, que a formação dos futuros cientistas brasileiros deve 
iniciar-se ainda na educação básica.  

O evento foi amplamente visitado por autoridades políticas e representantes das maiores 
instituições de pesquisa desse país, com destaque para os diretores representantes da CAPES, CNPq e 
MEC, que também participaram, junto aos professores orientadores, de debates sobre a pesquisa na 
educação básica. Na oportunidade, os professores do IF Baiano passaram às mãos das autoridades 
exemplares da Revista Ciência Junior e falaram dos esforços realizados pela comunidade desse IF 
para promover uma educação científica de qualidade. 

Dos cinco projetos apresentados pelos alunos da delegação do Campus Catu três foram 
premiados pela Organização do Evento e pela Comunidade Acadêmica pelo seu reconhecido destaque 
em suas áreas de pesquisa. Entretanto, o que mais valeu foi que a comunidade do IF Baiano esteve 
representada nesse evento, tanto pelos seus alunos-pesquisadores, quanto pelos seus respectivos 
professores orientadores, sendo que entre os dez orientadores finalistas selecionados pela FEBRACE 
estava a professora Isabela Santos Almeida (Campus Catu), como uma das 10 orientadoras destaques 
do país.  
 

Trabalhos finalistas, autores, orientadores e prêmios recebidos: 
 

Título: Outros caminhos para a leitura de Dom Quixote: análise da adaptação para jovens leitores 
Autoras: Ana Quezia Ribeiro de Oliveira, Rafaela da Conceição de Carvalho 

Orientadora: Isabela Santos de Almeida 
(Premiação: Melhor Pôster apresentado no evento) 
(Professora entre os 10 Orientadores-Destaques) 

 
Título: Escravidão e liberdade em cartas de alforria (Catu, 1878-1888) 

Autores: Caíque Antônio Carneiro, Ariel Galdino, Lucas T. Nova Ramos 
Orientador: Marcelo Souza Oliveira 

(Prêmio “Destaque” conferido pelo Museu Paulista da Universidade de São Paulo) 
 

Título: O uso da ludicidade como facilitador do ensino aprendizagem da matemática 
Autores: Joabe Carvalho Aragão, José Ramos Araújo dos Santos, Josenilton Santos de Jesus 

Orientador: Jacson de Jesus dos Santos (Orientador) 
(Prêmio “Destaque” conferido pela IBM) 

 
Título: “Memórias da bomba”: um estudo sobre a repercussão das explosões nucleares de 

Hiroshima e Nagasaki nos jornais baianos (1945-1946). 
Autores: Paulo César Paim, Jardel Vidal 

Orientador: Marcelo Souza Oliveira 
 

Título: Popularização da ciência através de pesquisa na área de resíduos sólidos urbanos e 
agropecuários do município de Catu 

Autores: Esaú Alisson Santos, Lizza Adrielle Santos, Matheus P. de Carvalho 
Orientador: Joana Fidelis da Paixão 

 


