
I ENPECC - ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CAMPUS CATU  

A socialização da Ciência no desenvolvimento da Pesquisa e Extensão do IFBaiano – Campus Catu 

 

Programação dos horários das apresentações dos projetos de Pesquisa e Extensão no dia 21 de Maio de 2019 

 

INSTRUÇÕES DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

As apresentações dos projetos serão na forma de comunicação Oral e terão tempo de 15 minutos de exposição para a banca avaliadora à qual 

será composta por três avaliadores em cada uma das áreas de concentração e estes poderão fazer questionamentos aos apresentadores dos 

projetos para fins de esclarecimentos, dúvidas e sugestões. Serão premiados dois projetos de cada área de concentração com medalhas e 

brindes, conforme os parâmetros de atribuições de notas pelos avaliadores. 

 

PARÂMETROS SUGERIDOS PARA A ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 

Dez: Excelente: o item avaliado supera as expectativas para o nível de formação. 

8,5 a 9,5: Muito bom: o item avaliado foi plenamente atendido. 

7,0 a 8,0: Bom: o item avaliado foi bem sucedido. 

5,0 a 6,5: Regular: o item foi parcialmente atendido, pode ser significativamente melhorado. 

4,0: Não atinge os requisitos: o item avaliado deixou a desejar, grandes modificações ou novas elaborações são necessárias. 

Item não se aplica: por alguma particularidade do projeto.  



Não atinge os requisitos: quando é emitido este parecer sobre um item de avaliação, o mesmo deixa de ser considerado na nota final do 

trabalho (aplica-se uma média ponderada dos demais itens avaliados). 

 

EMBASAMENTO DOS ITENS DE AVALIAÇÃO 

1. PROBLEMA /HIPÓTESE (10) 

Delimitação do tema: O quanto o problema está bem delimitado e pode conduzir a uma solução viável? 

Relação hipótese/problema/objetivo: O quanto hipótese/problema/objetivo estão relacionados? Há concisão entre esses itens? 

Clareza na formulação: O quanto os problemas, hipóteses e objetivos apresentados transmitem claramente o que foi desenvolvido no 

trabalho? 

Originalidade: O quanto o projeto é original e demonstra criatividade na questão que levanta? Uma pesquisa criativa deve sustentar uma 

investigação e propor uma resposta original a uma questão levantada. 

 

2. ELABORAÇÃO DO PROJETO/ METODOLOGIA (10)  
Metodologia utilizada: O método aplicado na pesquisa mostra-se adequado para obtenção dos resultados planejados?  
Seleção/ aplicação de instrumentos de coleta: São utilizados instrumentos de coletas de dados adequados?  
Seleção de amostra (Amostragem): A amostragem selecionada é representativa para a obtenção dos resultados?  
Análise e interpretação de dados: Os resultados são analisados criticamente, com base em dados estatísticos ou em outras metodologias 
adequadas?  
 
3. Conclusões (10)  
Relação com o problema e objetivos: As conclusões apresentadas estão de acordo com o problema apresentado e com os objetivos do 
projeto?  
Pertinência com os resultados: os resultados sustentam as conclusões apresentadas?  



Análise a partir das hipóteses elaboradas: As conclusões levam em conta as hipóteses apresentadas?  
 
4. Apresentação oral (10)  
Domínio do assunto: O(s) expositor(s) demonstra(m) conhecimento pleno do assunto pesquisado?  
Clareza e desenvoltura: O(s) expositor(s) demonstra(m) naturalidade para apresentar o projeto e esclarecer eventuais questionamentos?  
Capacidade de síntese: O(s) expositor(s) apresenta(m) o projeto com a objetividade desejada, destacando os pontos mais importantes para a 
obtenção dos resultados desejados?  
Uso adequado da linguagem: A linguagem está adequada à apresentação de um trabalho científico, com termos técnicos e linguagem formal 
recomendável?  
Disposição para defesa do trabalho: O quanto o(s) expositor(s) demonstra(m) entusiasmo ou motivação na apresentação do trabalho? 

 
5. Rigor Científico (10)  
Qualidade das Experimentações: o método utilizado para a coleta de dados foi eficaz para a obtenção dos resultados esperados? As variáveis 

no processo de testes foram bem isoladas? Os testes foram repetidos pelo menos duas vezes para garantir a veracidade dos dados obtidos? 

 

 

 

Área de Concentração: Ciências Agrárias 

Código Projeto Horário Local 

CG01 Controle da Mastite bovina através do uso de fitoterápicos à base da Baccharis trimera (carqueja) 13:45 Sala de Aula 3 (Pavilhão II) 

CG02 Utilização do Nim como antiparasitário fitoterápico para Equinos 14:15 Sala de Aula 3 (Pavilhão II) 

CG03 Curso de apicultura básica 14:45 Sala de Aula 3 (Pavilhão II) 

CG04 Avaliação de Resíduos de Antibióticos em leite Cru e Pasteurizado comercializado em Catu e 
Municípios Adjacentes 

15:15 Sala de Aula 3 (Pavilhão II) 

CG05 Boas práticas de fabricação de alimentos a partir da farinha da casca de Mangostão (Garcinia 15:45 Sala de Aula 3 (Pavilhão II) 



Mangostana) para utilização na alimentação de pessoas com diabetes na comunidade de Catu-Ba 

CG06 Curso de inseminação artificial em bovinos para agricultores familiares da região de Catu e para 
discentes do Curso técnico em agropecuária. 

16:15 Sala de Aula 3 (Pavilhão II) 

CG06 Utilização de Extrato Natural de Arruda (Ruta graveolens) e Neem (Azaradiractha indica) no Controle 
de Carrapatos em Bovinos 

16:45 Sala de Aula 3 (Pavilhão II) 

 

 

Área de Concentração: Ciências Humanas/Educação 

Código Projeto Horário Local 

CHE01 Projeto Biocultural-Os Nordestes: um país dentro do Brasil 13:45 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

CHE02 Raiz, Identidade e Empoderamento: Um estudo histórico químico da ditadura dos padrões de beleza 
dos cosméticos na sociedade contemporânea. 

14:15 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

CHE03 Aprendendo jogando e jogando aprendendo: os jogos como facilitador do ensino de cartografia  14:45 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

CHE04 O Ensino de Química na Educação Básica e a Nova Base Nacional Curricular Comum: Reflexões e 
Proposições 

15:15 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

CHE05 As políticas para educação do campo e o processo de nucleação das escolas rurais no município de 
Catu-BA: contradições e possibilidades 

15:45 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

CHE06 A relação entre conhecimento e vida na prática de ensino em ciência. 16:15 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

CHE07 A atividade de ensino em ciências e o desenvolvimento do pensamento conceitual na educação 
escolar: contribuições da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. 

16:45 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

CHE08 AikIF - O Caminho da Harmonia 17:15 Sala de Aula 5 (Pavilhão II) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Área de Concentração: Ciências Exatas e da Natureza (Grupo I) 

Código Projeto Horário Local 

CEN01 UX e UI Design 13:45 Auditório (Pavilhão II) 

CEN02 Obtenção de Filmes Poliméricos Biodegradáveis e/ou Compósitos a Base de fécula Araruta (Maranta 
arundinaceae), casca de ovo ou argila. 

14:15 Auditório (Pavilhão II) 

CEN03 Preparação e Caracterização de materiais baseados em resíduos da bananeira e óxido de zinco para 
adsorção e degradação fotocatalítica de corantes do meio aquoso. 

14:45 Auditório (Pavilhão II) 

CEN04 A análise do Lixo Marinho como “impacto” e “estratégia” de Gestão Ambiental no Território Litoral 
Norte do Estado da Bahia 

15:15 Auditório (Pavilhão II) 

CEN05 Produção de biomembranas a partir do látex da mangaba (Hancornia speciosa) para auxilio na 
cicatrização de úlceras de perna em portadores do Diabetes Mellitus. 

15:45 Auditório (Pavilhão II) 

CEN06 Curso de Robótica e Automação 16:15 Auditório (Pavilhão II) 

CEN07 Utilização de Monoterpenos: Geraniol, Citronelol e Linalol na Síntese De Derivados Nucleosídeos Com 
Potênciais Atividades Biológicas. 

16:45 Auditório (Pavilhão II) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Área de Concentração: Ciências Exatas e da Natureza (Grupo II) 

Código Projeto Horário Local 

CEN08 Utilização do óleo de canela (Cinnamomum zeylanicum) na obtenção de substâncias com potenciais 
atividades leishmanicidas e analgésicas 

13:45 Auditório (Sala 7) 

CEN09 ROBO@EJA – PROTÓTIPO DE ROBÔ MÓVEL, CRIADO EM IMPRESSORA TRIDIMENSIONAL, VOLTADO 
AO ENSINO LUDICO E INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

14:15 Auditório (Sala 7) 

CEN10 Minicurso para criação de rótulos alimentícios destinados a pequenos/micro produtores, associações 
e cooperativas rurais. 

14:45 Auditório (Sala 7) 

CEN11 Inclusão digital para idosos 15:15 Auditório (Sala 7) 

CEN12 Eletrônica e capacitação profissional: possibilidades à reinserção no mundo do trabalho para homens 
e mulheres em situação de desemprego. 

15:45 Auditório (Sala 7) 

CEN13 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E APLICABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CATU-BA 16:15 Auditório (Sala 7) 

 

 


