
Direção Geral
Elen Sonia Maria Duarte Rosa

Núcleo de Comunicação e Eventos
Daniel Silva Gonçalves

Comissão de Apoio ao Núcleo de 
Comunicação e Eventos
Daniel Anacleto Ribeiro Costa dos Santos
Carla Ferreira Santos Rangel
Daniel Silva Gonçalves
Italo Henrique Goncalves Carneiro
Marcelo Giovani Oliveira
Marilene Fontoura Alves

Textos (formatação)
Marcelo Giovani Oliveria

Revisão
Welton Luis Nogueira Mota

Projeto Gráfico/Diagramação
Daniel Silva Gonçalves

Tiragem
50 (cinquenta unidades)

Circulação
Nacional (Virtual e impresso)

Periodicidade
Bimestral

Instituto Federal Baiano Capus Teixeira 
de Freitas (IF Baiano)

Rodovia BR 101, Km 882 - Zona Rural
Teixeira de Freitas - Bahia
CEP 45985-970 - Caixa Postal 66

Contato:
gabinete@teixeira.ifbaiano.edu.br

EXPEDIENTE

BOLETIM
INFORMATIVO
INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS | Ano 2 - Nº05 - Mai/Jun de 2021

Projeto Integrador.

Incentivo a pesquisa

Capacitação docente

Entrega de laboratórios

Publicações de periódicos

Semana de Meio Ambiente

Processo Seletivo

teixeira.ifbaiano.edu.br BOLETIM INFORMATIVO DO IF BAIANO CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

EDITORIAL

SUMÁRIO

im
ag

em
: n

uc
s 

ifb
ai

an
o 

td
f

Complexo de Laboratório

A terceira edição de 2021 do Boletim Informativo do campus Teixeira de Freitas 
trouxe ainda mais novidades sobre o Instituto. Foram ações envolvendo o 
ensino, a pesquisa e a extensão, com a interação dos diversos atores que 
compõem a comunidade, trazendo resultados significativos a todo o Instituto. 
Você pode conferir por aqui.

Nessa terceira edição os nossos estudantes tiveram, mais uma vez, um grande 
destaque com o desenvolvimento do projeto integrador sobre o tema gestão 
escolar. O projeto foi transformado em artigo e publicado numa importante 
revista.

As atividades do "I Ciclo de Encontros Informativos e Formativos sobre 
Pesquisa" continuaram com a realização de três encontros importantes no 
campo da pesquisa. Tivemos também duas oficinas de capacitação que 
levaram aos servidores ferramentas para aprimoramento das atividades.

Novos laboratórios foram entregues, trazendo, para o campus condições ainda 
melhores de infra-estrutura para a realização do ensino, pesquisa 
e extensão.

Essa edição traz, ainda, informações sobre a publicação em um 
importante periódico de um trabalho abordando metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem. A "VI Semana do Meio Ambiente" 
e o "I Seminário sobre Meio Ambiente e Gestão de Resíduos" 
também foram destaques por abordarem os impactos da gestão 
inadequada dos resíduos sólidos.

Em junho foram abertas as inscrições para o Processo Seletivo 
para Ingresso de Estudantes 2021. O campus Teixeira de Freitas 
ofertou diversas vagas para cursos técnicos de nível médio nas 
modalidades presenciais e à distância (EaD).

Aproveitem bem essa leitura!
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EVENTOS
DE MAIO

Acesse o canal
para conferir os
eventos de maio

aspectos referentes à parte interna da instituição 
que pressupõe o planejamento e controle.

Foi um trabalho desenvolvido pela Profa. Etiene 
Carneiro, desde o 2º ano integrado, e finalizado 
pela Profa. Aline Gomes quando os estudantes 
chegaram ao 3º ano integrado. O projeto foi 
transformado em artigo, o qual foi aceito pela 
Revista Textura, que pode ser acessada por meio 
do link abaixo.

Acesse:
 https://textura.emnuvens.com.br/textura/article/view/461

Os estudantes do 3º ano integrado do curso 
Técnico de Administração do IF Baiano campus 
Teixeira de Freitas desenvolveram o projeto 
integrador sobre gestão escolar que objetivou, 
de forma geral, identificar os principais 
problemas enfrentados pelos gestores das 
escolas públicas municipais de Teixeira de 
Freitas. Por meio da pesquisa foi possível 
descrever alguns fatores negativos nas esferas 
da gestão escolar pedagógicas, financeira e 
administrativa, além dos relatos sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos gestores. Além 
disso, por desafios e perspectivas, constatou-se 
que a gestão escolar é uma ferramenta 
importante da educação e que a mesma engloba 

CONFIRA NOSSO
CANAL NO
YOUTUBE

youtube.com/c/ifbaianoteixeiradefreitas

Nos meses de maio e junho a Comissão de Apoio 
e Incentivo à Pesquisa (CAIP) do IF Baiano 
campus Teixeira de Freitas promoveu eventos ao 
vivo do I Ciclo de Encontros Formativos e Infor-
mativos sobre pesquisa. No dia 13 de maio tive-
mos a palestra com o professor mestre Gutto 
Monzelle acerca da Ciência e Tecnologia de 
alimentos, dando ênfase aos potenciais para 
nossa região e possibilidades de atuações em 
ensino, pesquisa e extensão. Ainda no mês de 
maio, a professora Dra. Aline Gomes ministrou 
um minicurso repleto de informações sobre pro-
dução bibliográfica do projeto à publicação de 
artigo. No dia 17 do mês de junho, precedendo ao 

dia do Químico, tivemos o bate-papo com dois 
químicos; a técnica especialista e mestranda 
�aise Alves - UFSB e o professor mestre e douto-
rando Gabriel do Rio - UFRRJ, que falaram de suas 
trajetórias no campo da pesquisa em âmbitos 
profissionais e pessoais.

Se você perdeu algum desses encontros enrique-
cedores, ainda pode assistir. Acesse nossa playlist 
no canal do youtube oficial do campus e confira: 

youtube.com/c/ifbaianoteixeiradefreitas
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I Ciclo de Encontros Formativos e Informativos
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Em 14 de maio de 2021 foi publicado no 
International Journal of Development Research, 
periódico com classificação Qualis A2, um estudo 
realizado em junho/2020 que teve como objetivo 
identificar como a utilização da Metodologia de 
Aprendizagem Ativa pelo Desafio Recoders 
contribuiu para que os alunos desenvolvessem 
competências gerais - segundo a Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC por grupos de alunos, 
durante sua participação no Desafio Recoders. Tal 
estudo estava relacionado à análise das 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, nas 
quais a participação do aluno pode ocorrer de 
forma ativa.

Este trabalho obteve os seguintes resultados: 
identificou-se e descreveu-se a Metodologia Ativa 
utilizada, possibilitando a sua aplicação por outros 
alunos e educadores no sentido de perceber como 
esta técnica conduziu ao desenvolvimento e à 
aquisição de competências, sendo possível 
também identificar quais habilidades os alunos 
aplicaram e desenvolveram durante a participação 
do Desafio Recoders.

Neste estudo participaram cerca de 40 (quarenta) 
alunos de diferentes cursos do Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia Baiano, campus Teixeira de 
Freitas, por meio de pesquisa documental e 
resposta a um questionário, eletrônico/digital, 
com 08 (oito) questões objetivas.

Você pode conferir esse trabalho em:
https://bit.ly/artigo-pesquisa-recoders

Oficinas de Capacitação

Em junho/2021 foi realizada mais uma atividade 
fruto do Programa de Capacitação Docente – Fase II. 
O Programa tem como objetivo oferecer 
treinamentos para aprimorar os servidores no 
desenvolvimento das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais - APNP.

No dia 23/06/2021 foi realizada a palestra: 
Produção de Podcast - Produção de Podcast e 
ferramentas para a distribuição. O evento teve 
como palestrante o convidado Leandro Barros, 
produtor do podcast "Baião de Dois".

Contou com a presença de 36 participantes e 
encontra-se disponível no Youtube através do link:  
https://youtu.be/WZlm2wo4GW00

ENTREGA DOS LABORATÓRIOS

No mês de junho/2021 o Instituto Federal de 
Ciência, Educação e Tecnologia Baiano - IF Baiano - 
campus Teixeira de Freitas recebeu 03 (três) novos 
laboratórios, sendo: 01 de Biologia, Microbiologia; 01 
Bioquímica, Química Geral e Química Analítica; e 01 
de Solos e Nutrição de Plantas.

Os laboratórios foram instalados próximo ao antigo 
alojamento e já contam com bancadas, pias, 
condicionadores de ar, e em julho/2021 será 
construída a passarela de acesso com piso tátil.
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O Instituto Federal de Ciência, Educação e 
Tecnologia Baiano - IF Baiano- campus Teixeira de 
Freitas realizou no período de 31 de maio a 02 de 
junho de 2021 a VI Semana do Meio Ambiente e o I 
Seminário sobre o Meio Ambiente e Gestão de 
Resíduos: Atitudes em Tempos de Pandemia.

Atualmente existe uma grande preocupação em 
torno do meio ambiente e dos impactos negativos 

PROSEL 2021

No mês de junho ocorreram as inscrições do Processo 
Seletivo para Ingresso de Estudantes 2021 no IF Baiano. 
As inscrições foram encerradas em 09 de julho e o 
resultado final da seleção tem previsão de ser divulgado 
no dia 06 de agosto de 2021. As matrículas dos 
aprovados têm previsão de ocorrer a partir do mês de 
agosto.

O campus Teixeira de Freitas ofertou 1080 vagas para 
cursos Técnicos de nível médio nas modalidades 
presenciais e a distância (EAD), sendo eles: 
Administração (Integrado, Agropecuária (Integrado), 
Florestas (Integrado), Administração (Subsequente), 
Agropecuária (Subsequente), Florestas (Subsequente, 
Hospedagem (Subsequente), Multimeios Didáticos (EAD 
- Subsequente), Secretaria Escolar (EAD – Subsequente), 
Vendas (EAD – Subsequente).

O campus Teixeira de Freitas ofertará os cursos EAD na 
cidade de Teixeira de Freitas e em parceria com as 
cidades de Ibirapuã, Itanhém, Jucuruçu , Medeiros Neto, 
Mucuri e Nova Viçosa, nos respectivos polos à distância".

Para mais informações acesse: ingresso.ifbaiano.edu.br

Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail 
prosel@teixeira.ifbaiano.edu.br ou por Telefone/WhatsApp: (73) 
99830-5633 – dias úteis das 7h às 11h e das 14h às 17h 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
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da ação do homem sobre ele. Os eventos buscaram 
sensibilizar a comunidade do IF Baiano sobre os 
impactos ambientais negativos em decorrência da 
gestão inadequada dos resíduos sólidos.
Todos os eventos podem ser acessados através do 
canal do IF Baiano campus Teixeira de Freitas no 
youtube, por meio do link: 
encurtador.com.br/iyBCG 


