Itaberaba, 2020

Apresentação
Este GP nasceu no coração de professores do IF Baiano
Campus Itaberaba e tem por objetivo construir e disseminar
conhecimento que contribua para a sociedade, por meio de
pesquisas com relevância prática e teórica que envolvam as
comunidades interna e externa do IF Baiano.
Os discentes envolvidos com a pesquisa aumentarão os
seus conhecimentos, pois estarão em contato com diversas
temáticas que agregam valor ao seu currículo e à sua
aprendizagem. Suas atribuições no Grupo consistem em:
1) Auxiliar os professores nos projetos,
2) Fazer leituras e apresentação de textos e
3) Auxiliar a escrita de estudos.
Vale ressaltar que a participação ativa e formal dos
discentes no Grupo de Pesquisa pode contribuir com a sua
carga horária de estágio necessária à sua formação.

Contato
gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br
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PROJETOS EM
DESENVOLVIMENTO

PRÓ ALECIANE MOREIRA

- Gerenciamento de impressões em entrevistas
de emprego
- Educação Empreendedora e Empreendedorismo
- Métodos de pesquisa e análise de dados
- Menos é mais: estratégias elementares de
enfrentamento à COVID-19 no município de
Itaberaba, Bahia

PROFESSORA ALECIANE MOREIRA

Gerenciamento de impressões em entrevistas de
emprego

Os processos seletivos compreendem um importante subsistema
da área de gestão de pessoas, uma vez que repercutem
significativamente na vida das pessoas que estão em busca de
emprego. Atualmente, os profissionais de recursos humanos
utilizam várias técnicas complementares de seleção, visando a
contribuir para a qualidade dos processos seletivos; mas o que se
observa é que a técnica mais frequentemente usada é a entrevista
de emprego.
Embora ela sinalize a presença de subjetividade na interação face
a face entre o entrevistador e o entrevistado, é uma importante
ferramenta para a decisão de contratação, podendo ser utilizada,
muitas vezes, como única técnica de seleção. O gerenciamento de
impressão é o modo como uma pessoa se apresenta a outra,
utilizando um conjunto de estratégias, intencionalmente ou não,
para influenciar favoravelmente a opinião alheia.
São cinco as estratégias descritas na literatura: autopromoção,
exemplificação, suplicação, intimidação e insinuação.

Contato: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PROFESSORA ALECIANE MOREIRA

EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA E
EMPREENDEDORISMO

Educação empreendedora e empreendedorismo – Educação
empreendedora é um conjunto de ações voltadas para o
desenvolvimento de competências empreendedoras.
Objetiva-se desenvolver pesquisas que visem identificar o
papel da educação empreendedora como preditor
contextual que levam as pessoas a optarem pela carreira
empreendedora. Além da educação empreendedora, a
intenção de iniciar uma carreira empreendedora (ICE)
envolve diversos preditores individuais, como fatores
psicológicos e traços de personalidade, como propensão ao
risco e lócus de controle (interno ou externo), criatividade,
inteligência emocional, valores, motivações e,
principalmente, atitudes.

Apesar de muitas iniciativas tocadas por Instituições de
Ensino

e organizações específicas ao campo do

empreendedorismo, há evidências que apontam a incipiência
da formação em empreendedorismo no Brasil, que
frequentemente lança mão do treinamento em plano de
negócios. É necessário uma visão mais holística para

a

formação de empreendedores e, consequentemente, suas
contribuições ao desenvolvimento do País.

CONTATOS: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PROFESSORA ALECIANE MOREIRA

Métodos de pesquisa e análise de dados
Aprendizagem em métodos quantitativos e
qualitativos por meio de softwares, como SPSS,
AMOS, ATLAS TI, NVIVO. As análises que podemos
fazer são:
Análises descritivas, frequência, Análise de
variância, análise comparativa, análise de regressão,
análise fatorial exploratória e confirmatória,
modelagem de equações estruturais, análise de
conteúdo, entre outras.

contatos: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

O PROJETO “MENOS É MAIS:
ESTRATÉGIAS ELEMENTARES DE
ENFRENTAMENTO À COVID-19 NO
MUNICÍPIO DE ITABERABA, BAHIA”
PROFESSORA

ALECIANE

MOREIRA

É um projeto integrado de pesquisa-extensão, que
visa intervir na comunidade de Itaberaba com ações
que incentivem as práticas preventivas ao Coronavírus
(COVID-19) e analisar como as pessoas estão lidando
com a pandemia da COVID-19 e suas consequências.
Parte do projeto consiste em aplicar um questionário
à comunidade interna e externa do IF Baiano campus
Itaberaba. E outra parte consiste em distribuir
máscaras e álcool em gel às comunidades rurais de
Itaberaba em situação de vulnerabilidade, juntamente
com um folder informativo sobre a pandemia. É o papel
da educação transpor barreiras!

CONTATOS: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PRÓ HELOÍSA MARTINS

- Elaboração de cartilhas educativas sobre
processamento de alimentos para pequenos
produtores de Itaberaba (BA) e região
- Pesquisa de mercado: desenvolvimento de
novos produtos
- Estudos sobre as ferramentas da qualidade
nas agroindústrias produtoras de alimentos

QUALIDADE
É O MELHOR
PLANO DE
NEGÓCIOS
PROFESSORA HELOÍSA MARTINS

GESTÃO DE
QUALIDADE

ELABORAÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS
SOBRE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
PARA PEQUENOS PRODUTORES DE
ITABERABA (BA) E REGIÃO:
Um dos aspectos primordiais para as boas práticas é o
conhecimento dos preceitos básicos de higiene envolvidos no
processamento de alimentos A capacitação de
manipuladores de alimentos é essencial para aumentar a
qualidade dos serviços de alimentação e seus produtos. Além
disso, auxiliar os pequenos produtores de alimentos nos
processos produtivos faz com que estes se mantenham ativos
no mercado, e possam empreender oferecendo alimentos
seguros à comunidade. Neste contexto, o objetivo do
presente trabalho é orientar os pequenos produtores rurais,
manipuladores de alimentos, dos riscos de contaminações
existentes durante a fabricação de alimentos bem como
auxiliar com o fluxograma de produção e desenvolvimento de
produtos, através de cartilhas educativas para diferentes
tipos de alimentos, que são produzidos artesanalmente por
produtores rurais de Itaberaba

CONTATOS: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PROFESSORA HELOÍSA MARTINS

Pesquisa de mercado: desenvolvimento de
novos produtos
O processo de pesquisa e desenvolvimento de um novo produto,
ou apenas P&D, como é comumente chamado, é uma metodologia
que visa minimizar os riscos de insucesso do lançamento de uma
novidade no mercado por meio de planejamento e validações.
Toda pesquisa e desenvolvimento de produto começa com a
definição do conceito principal do produto, como a finalidade,
características físicas, benefícios ao consumidor, vantagens
comerciais, entre outros. Posteriormente, é realizada uma pesquisa
de mercado, que visa entender a relação entre o que está sendo
proposto e o que o mercado já oferece (o que já existe de
semelhante no mercado, quais são as deficiências que essas
soluções têm que podem ser exploradas no desenvolvimento do
seu produto, o que o público pensa sobre sua proposta e qual é a
viabilidade de implementação). Após a pesquisa, vem a etapa de
desenvolvimento de produtos, que implica em metodologias de
preparo, uso de embalagens adequadas, análises sensoriais,
análises microbiológicas, análise de vida útil entre outras. O
objetivo do projeto, será desenvolver um produto alimentício que
utilize dos recursos regionais, como frutas, ou plantas não tão
utilizadas na alimentação, visando agregar valor à produção e
comercialização desses alimentos, e desenvolver um produto que
seja aceito pelo consumidor.
contatos: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PROFESSORA HELOÍSA MARTINS

Estudos sobre as ferramentas da qualidade
nas agroindústrias produtoras de alimentos
As ferramentas da qualidade colaboram nos processos produtivos
e promove a todos os envolvidos a oportunidade na tomada das
decisões no sentido de solucionar os problemas. Entretanto, visto
a grande dinâmica e métodos, sistemas e procedimentos
aplicáveis a indústria de alimentos, o conhecimento desta e sua
aplicabilidade no que se refere a eficácia e eficiência, tende a ser
fonte de pesquisa para melhor adoção de processos que visem a
qualidade. Existem ferramentas e métodos orientados para analise
em vários aspectos, como, para diagnosticar possíveis problemas
dentro das indústrias, outras voltadas para o gerenciamento e
planejamento e outras para a melhoria dos processos, sendo todas
com o mesmo propósito de auxiliar a empresa na melhoria dos
processos e atividades que as organizações realizam em seu
dia-a-dia.
Ferramentas a serem estudadas: Folha de verificação (FV),
Programa Zero Defeito (PZD), 5S, 8S, Organização Internacional
para Padronização – ISSO, Boas Práticas de Fabricação (BPF),
Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO), Análise
de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC), Rastreabilidade
(RT), e outras.
contatos: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PRÓ UBIRATAN OLIVEIRA

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR: DESENVOLVIMENTO, GERAÇÃO
DE RENDA E VALORIZAÇÃO DA FLORA
NATIVA DA CAATINGA, POR MEIO DO
CULTIVO DE Passiflora cincinnata Mast. BRS
SERTÃO FORTE

GESTÃO DE
AGRONEGÓCIO

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR: DESENVOLVIMENTO,
GERAÇÃO DE RENDA E VALORIZAÇÃO
DA FLORA NATIVA DA CAATINGA, POR
MEIO DO CULTIVO DE PASSIFLORA
CINCINNATA MAST. BRS SERTÃO FORTE
Com o objetivo de contribuir para promoção
desenvolvimento tecnológico e econômico no campo, este
projeto também visa estimular a valorização da flora nativa
da região. Serão desenvolvidas ações que proporcionem
noções básicas de empreendedorismo e gestão de negócios,
que subsidiem a tomada de decisão perante as atividades
cotidianas de um estabelecimento rural. Serão implantadas,
áreas de produção da cultura do maracujá silvestre, que
servirão como unidades demonstrativas de produção de
frutos e sementes. Durante o ciclo de desenvolvimento da
cultura, serão ministrados cursos acerca do manejo técnico
e utilização de recursos alternativos. Os resultados e
produtos obtidos serão divulgados na comunidade rural
envolvida e em eventos de extensão e técnico científico,
promovendo estímulos ao fortalecimento econômico, a
segurança alimentar e preservação ambiental.

CONTATOS: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

PRÓ LIZZIANE ARGÔLO

- Levantamento de Mastite Bovina no
Território de Identidade do Piemonte do
Paraguaçu
- Mulheres do Campo

GESTÃO DE
AGRONEGÓCIO

LEVANTAMENTO DE MASTISTE
BOVINA NO TERRITÓRIO DE
IDENTIDADE DO PIEMONTE DO
PARAGUAÇU
PROFESSORA LIZZIANE ARGÔLO-BATISTA

Para se melhorar os índices de produtividade dos rebanhos é
necessário se adequar às boas práticas de manejo dos
animais, o que engloba os manejos das pastagens, nutricional,
reprodutivo e sanitário, além da gestão das propriedades. A
adoção de boas práticas de manejo é necessária na atividade
leiteira porque, além de assegurar melhoria na produtividade
e qualidade do leite, garante eficiência na produção e traz
benefícios socioeconômicos e ambientais para os produtores.

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar
uma pesquisa sobre a ocorrência e os fatores de riscos
associados à mastite bovina em rebanhos leiteiros no
Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu, Bahia.

CONTATOS: gdes@itaberaba.ifbaiano.edu.br

CLUBE DE GOLFE
PARA MULHERES DE
VITÓRIA
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