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Identificação da Olimpíada

Proposta de Realização da Olimpíada

A presente proposta visa concorrer ao Edital FAPESB n° 005/2016 - Programa de Popularização da Ciência e
Tecnologia: Olimpíadas de Ciências, com a proposta I Olimpíada de Sustentabilidade do Sul da Bahia, cujo proponente
é o Prof. Dr. Marcelo Soares Teles Santos da Universidade Federal do Sul da Bahia. A olimpíada visa a divulgação e a
popularização da Ciência e Tecnologia para estudantes do Ensino Básico (Fundamental e Médio) do Sul da Bahia,
especialmente nos municípios atendidos pelos Colégios Universitários da UFSB (CUNIs), como forma de estimulá-los
ao estudo do campo das Ciências, a partir de um tema interdisciplinar de relevância aos problemas contemporâneos, a
Sustentabilidade - os CUNIs são colégios estaduais nos quais funciona uma turma de graduação da UFSB em período
noturno, possibilitando a interiorização e capilarização da universidade e o maior acesso de estudantes de cidades do
interior ao ensino superior. As atividades serão realizadas em três fases: avaliação teórica escrita (ciências da
natureza), avaliação prática experimental, e ciclo de palestras científicas e tecnológicas com apresentação de
trabalhos, as quais irão estimular a criatividade e a inventividade de alunos e professores, o despertar de vocações
científicas e os vínculos de cooperação entre equipes de estudantes e professores. Ainda, as informações do
desempenho das escolas participantes serão de extrema importância nas tomadas de decisão quanto às políticas
públicas voltadas à melhoria da educação nas escolas de ensino básico, além de estimular o desenvolvimento de
programas ou projetos internos de aperfeiçoamento do Ensino de Ciências nas escolas. As classificações e as
premiações serão realizadas nas modalidades equipe e individual, para os níveis Fundamental e Médio.

A seguir são descritas as fases da Olimpíada:

- 1° Fase: Avaliação teórica escrita (eliminatória e classificatória). Nas escolas participantes, e sob coordenação de 1
professor de Ciências da Natureza, será realizada a avaliação teórica escrita, composta por questões objetivas de
múltipla escolha de Ciências da Natureza. Os estudantes poderão se inscrever em duas modalidades: Ensino
Fundamental e Ensino Médio. A prova objetiva será eliminatória e classificatória, sendo que, para a 2° etapa, serão
classificados os 5 melhores colocados de cada escola participante, os quais serão os representantes da equipe da
escola na Olimpíada (equipe formada por 5 estudantes e 1 professor orientador de Ciências da Natureza);

- 2° Fase: Atividade prática experimental (classificatória). No Laboratório de Ciências da UFSB, professores da UFSB
realizarão experimentos de Ciências Naturais (Biologia, Física e Química) contextualizados com o
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tema interdisciplinar, nos quais, as equipes classificadas na primeira fase deverão descrever e solucionar os
problemas propostos nos experimentos, em forma de relatório técnico padrão;

- 3° Fase: Ciclo de palestras científicas e tecnológicas com apresentação de trabalho (classificatória). No auditório da
UFSB, professores e pesquisadores da UFSB e de instituições externas realizarão palestras que resultarão em
discussão interdisciplinar sobre o tema interdisciplinar do evento, nas quais, serão apresentados problemas
(distribuídos em eixos temáticos) relacionados com o tema interdisciplinar. Após as palestras, as equipes deverão se
reunir para elaborar um texto dissertativo sobre as percepções obtidas e propor soluções científicas e tecnológicas aos
problemas apresentados nas palestras, no qual, serão valorizadas a criatividade e a inventividade. Os trabalhos serão
apresentados em forma de painéis, no auditório da UFSB;

- Classificação final e premiações: As classificações e as premiações serão realizadas nas modalidades equipe e
individual, para os níveis Fundamental e Médio. Os estudantes vencedores (equipe e individual), seus professores
orientadores, assim como as escolas vencedoras, receberão certificados de vencedores da Olimpíada.

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), criada pela Lei n° 12.818 de 05 de junho de 2013 (disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12818.htm), teve suas atividades acadêmicas iniciadas
em 08 de setembro de 2014, nos Campi Universitários localizados nos municípios de Itabuna (Sede), Porto Seguro e
Teixeira de Freitas, e nas escolas integrantes da Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários (Rede CUNI),
implantada em escolas da rede estadual de Ensino Médio Público da área de abrangência dos Câmpus (no Câmpus
de Itabuna tem-se os CUNIs de Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí e Coaraci).

Apesar de apenas 2 anos de início das atividades, a UFSB já conta com duas edições da Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia (SNCT), em 2014 e 2015, com público presente em quantidade acima das expectativas iniciais. Isso se
deve muito à consonância dos objetivos do evento (popularização de ciência e tecnologia na educação básica) com a
Carta de Fundação e o Estatuto da UFSB, nos quais, destacam-se: i) como uma das razões de ser, a promoção da
extensão universitária, gerando e compartilhando inovações, avanços, perspectivas, propostas, conquistas e
benefícios resultantes da criação e da pesquisa, mediante amplo e diversificado intercâmbio com instituições,
empresas, organizações e movimentos da sociedade, para o processo de desenvolvimento local, regional, nacional e
global, e; ii) como um de seus princípios, o compromisso com a Educação Básica, com o seguinte texto: Considerando
a importância fundamental dos processos de escolarização na inserção profissional e mobilidade social, esta
Universidade deve colaborar efetivamente com a educação básica na superação da imensa dívida social em relação à
educação pública brasileira.

A última edição da SNCT contou com aprovação do edital FAPESB n° 05/2015  SNCT2015, na qual, o proponente do
presente projeto foi coordenador. A SNCT2015 contou com várias atividades relacionadas com o tema nacional do
evento, Luz, Ciência e Vida: ciclo de palestras temáticas, minicursos, concursos estudantis de redação, desenho,
fotografia e vídeo-minuto, feira de ciência e tecnologia, e sessões de apresentação de painéis científicos; nesse último,
ocorreu uma sessão especial para apresentação de trabalhos científicos e tecnológicos desenvolvidos por estudantes
de Ensino Médio. A participação de estudantes dos ensinos Fundamental e Médio de Itabuna e Região ocorreu
também na atividade de visita orientada ao evento, na qual, os estudantes de diversas escolas visitaram a UFSB para
participação nas atividades do evento, tendo um contato mais próximo com a Universidade; o transporte dos
estudantes foi realizado pela UFSB durante toda a semana do evento. A Rede CUNI facilitou a regionalização do
evento, pois, os municípios com sede na rede foram atendidos.

Assim, a I Olimpíada de Sustentabilidade do Sul da Bahia poderá consolidar essa vocação da UFSB na popularização
e disseminação da Ciência e Tecnologia, se destacando como polo de atuação na melhoria do ensino básico. O
projeto prevê a participação efetiva de, pelo menos, 20 escolas dos ensinos Fundamental e Médio da região, em um
total estimado de 3200 estudantes participantes na 1° fase. Como público interno está prevista a participação de, pelo
menos, 100 estudantes de graduação da UFSB regularmente matriculados, que deverão de alguma forma se integrar
às atividades realizadas durante o evento.

Identificação da Olimpíada

Objetivo geral: A I Olimpíada de Sustentabilidade do Sul da Bahia tem como objetivo geral despertar e estimular o
interesse de estudantes do Ensino Básico (Fundamental e Médio) da região Sul da Bahia ao estudo do Campo das
Ciências, a partir de atividades didáticas relacionados com o tema interdisciplinar do evento, a Sustentabilidade -
transversal às Ciências da Natureza e de extrema importância aos problemas contemporâneos, especialmente no Sul
da Bahia.

Objetivos
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Objetivos específicos: O desenvolvimento das atividades previstas na Olimpíada resultará nos seguintes objetivo
específicos:
- Incentivar estudantes e identificar jovens talentos do Ensino Básico (Fundamental e Médio) no estudo dos
conhecimentos científicos e tecnológicos envolvidos no Campo das Ciências, para que possam seguir futuras carreiras
científicas e tecnológicas;
- Incentivar a realização de ações, práticas ou projetos escolares que visem à preservação ambiental, o
desenvolvimento sustentável e o uso racional dos recursos naturais;
- Estimular a criatividade, a inventividade e o trabalho em equipe de estudantes e professores, além do despertar de
vocações científicas;
- Envolver as escolas do Ensino Básico nas Olimpíadas, com estímulo ao desenvolvimento de programas ou projetos
internos de aperfeiçoamento do Ensino de Ciências nas escolas;
- Integrar os estudantes do Ensino Básico ao ambiente universitário, no qual terão contato com outros estudantes e
professores e serão incentivados ao ingresso na Universidade;
- Disseminar e popularizar a Ciência e a Tecnologia nas escolas de Ensino Básico e na comunidade em geral;
- Gerar relatório técnico com informações sobre o desempenho das escolas participantes, dados esses de extrema
importância nas tomadas de decisão quanto a políticas públicas voltadas à melhoria da educação;
- Escrever e editar livro com as atividades e experiências da Olimpíada, através da parceria com o Instituto Ilheense de
Biologia  INIBIO (Organização não Governamental), o qual possui atribuições para editar e obter o ISBN, pois é
cadastrado como editora na Biblioteca Nacional.

Área do Conhecimento
Serão beneficiadas as áreas de Biologia, Física e Química dos Ensinos Fundamental e Médio, em uma abordagem
interdisciplinar baseada no tema do evento, a Sustentabilidade, e compatível com os cursos interdisciplinares de
primeiro ciclo da UFSB, especialmente a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Descrição do Porte e Abrangência da Olimpíada
Em projeto, o evento prevê a participação efetiva de, pelo menos, 20 escolas dos ensinos Fundamental e Médio da
região, em um total estimado de 3200 estudantes participantes na 1° fase. Como público interno está prevista a
participação de 100 estudantes de graduação da UFSB regularmente matriculados, que deverão de alguma forma se
integrar às atividades realizadas durante o evento. Ainda, a divulgação do evento deverá gerar um público ainda maior,
com a fixação de painéis nas escolas e utilização de redes sociais. Ainda, o evento tem abrangência regional com a
inserção da Universidade nos municípios de Ilhéus, Itajuípe e Coaraci através dos CUNIs. Espera-se, ainda, abranger
outros públicos, como: comunidade acadêmica de outras universidades (públicas e privadas) e institutos federais da
região (UESC, IFBA, IFBaiano), estudantes e professores de escolas públicas e privadas, sociedade civil organizada,
entre outros.

Principais Contribuições em Termos de Mobilização e de Divulgação Científica
A Olimpíada da UFSB apresenta o tema interdisciplinar Sustentabilidade, de grande relevância na atualidade,
especialmente no Sul da Bahia, que é caracterizado pela presença de Mata Atlântica em grande proporção em relação
às demais regiões do país e é considerada uma das áreas mais importantes para a conservação da biodiversidade
global. A região também possui um extenso litoral, com expressiva diversidade biológica em ambientes aquáticos
dulcícolas, estuarinos e marinhos. A partir do ciclo de palestras será realizada discussão interdisciplinar sobre os
problemas atuais relacionados com a Sustentabilidade, tais como exploração controlada de recursos vegetais de
florestas e matas; preservação de áreas verdes não destinadas a exploração econômica; incentivo à produção e
consumo de alimentos orgânicos; utilização de recursos pesqueiros; ecoturismo; exploração controlada de recursos
minerais (petróleo, carvão, minérios); uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica),
reciclagem de resíduos sólidos; gestão sustentável de empresas, consumo controlado de água, entre outros, os quais
serão inseridos em eixos temáticos relacionados com o tema interdisciplinar. Portanto, a Olimpíada contribuirá com o
desenvolvimento de ações e práticas escolares de sustentabilidade que possam garantir os recursos naturais
necessários para as próximas gerações, ou seja, a própria qualidade de vida no planeta.

Para isso, serão convidados palestrantes da UFSB e de outras instituições da região para divulgarem suas pesquisas
relacionadas com a Sustentabilidade, iniciativa que poderá fomentar o desenvolvimento de parcerias interinstitucionais
relacionadas com as pesquisas na área. Por outro lado, os estudantes participantes se mobilizarão (sob coordenação
do professor orientador de Ciências) para estudar as alternativas científicas e tecnológicas relacionadas com os
problemas atuais do tema interdisciplinar, os quais serão estimulados ao estudo dos temas de ciências envolvidos com
tais alternativas. Ainda, os trabalhos apresentados na 3° fase da Olimpíada serão divulgados nas escolas e nas redes
sociais, para que outros estudantes sejam incentivados a estudar e participar das próximas edições do evento. Por
último, o livro da Olimpíada será distribuído nas escolas de Ensino Básico.
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Descrição do Perfil do Público Alvo (quantitativo e qualitativo)

Espera-se que os participantes do evento representem a grande diversidade encontrada no Sul da Bahia, tais como:

- Comunidade acadêmica: conta com pelo menos 50% de estudantes de graduação que ingressaram por cotas
socioeconômicas (renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo) e outros que ingressaram por livre concorrência e podem
ter renda média a alta. É formada, ainda, por servidores técnico-administrativos e docentes que, em geral, têm nível de
renda médio a alto;
- Estudantes de escolas estaduais e municipais: favorecerá o acesso de jovens de famílias de renda baixa a média, e
que normalmente não têm acesso a eventos desse porte;
- Instituições parceiras: o evento contará com a participação de instituições importantes no contexto regional, tais como
Secretarias de Educação Municipais e ONGs;
- Setor empresarial da educação: O tema principal do evento atrairá o público de instituições de educação privada da
região;
- Palestrantes do ciclo de palestras, da UFSB e de instituições da região, atuantes na área do evento;
- Pesquisadores da região atuante na área do evento, interessados em participar das discussões do ciclo de palestras.

Dados Adicionais da Olimpíada

Título do Evento

I OLIMPÍADA DE SUSTENTABILIDADE DO SUL DA BAHIA

Período de Aplicação do Orçamento Fapesb (em 12

Período de Realização da Olimpíada (em dias): 3

Home Page do Evento: www.ufsb.edu.br

Local da Realização: Universidade Federal do Sul da Bahia

Orçamento
DESPESA CORRENTE

MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

Descrição Valor Unit. Valor TotalQtd. Item Justificativa

Papéis e cartuchos para
impressão

1 R$1.000,00 R$1.000,00
Compra de papéis para impressão e

cartuchos para a impressora da UFSB,
para impressão da avaliação teórica
escrita (1° fase da Olimpíada) e dos

certificados de participação e
premiação do evento.

1 R$1.000,00TOTAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES NACIONAIS

Descrição Valor Unit. Valor TotalQtd. Item Justificativa

Impressão de material
gráfico

1 R$1.000,00 R$1.000,00
Impressão de material gráfico para

divulgação do evento nas escolas: em
forma de painéis na fase de pré-evento,
a ser afixado nas escolas da região; e

na forma de livro na fase de pós-evento

Kits experimentais 1 R$15.000,00 R$15.000,00
Kits e materiais experimentos de

Biologia, Física e Química para as
atividades experimentais da 2° fase da

Olimpíada

Material Bibliográfico 1 R$3.000,00 R$3.000,00
Livros didáticos a serem consultados

pelos estudantes nas atividades
experimentais e de
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Orçamento
criação da Olimpíada (2° e 3° fases),

nas áreas de Biologia, Física e Química

3 R$19.000,00TOTAL

R$20.000,00TOTAL DE DESPESA CORRENTE

Cronograma de Execução

O orçamento consta no Anexo 1 e deve ser anexado juntamente com o pedido. Sem o mesmo o projeto não
será aceito pela Fapesb.

Auxílios solicitados a outra entidade para o mesmo fim

  Nenhum apoio solicitado a outra entidade.

 Equipe Executora

Papel do Integrante
no Evento

Carga/Hs Maior TitulaçãoNome do
Integrante

Nome da Área

4 BachareladoBIANCA DE
SOUSA ALELUIA

SANTOS

Divulgação do evento
nas escolas;

participação como
monitores nas
atividades da

Olimpíada

Engenharia Ambiental

4 DoutoradoEDISON
ROGERIO

Elaboração e
realização das

atividades de todas as
fases da Olimpíada na
área de Ciências da

Natureza, em um
contexto interdisciplinar

Comportamento Animal

4 MestradoEDVANDA
ANDRADE
SOUZA DE
CARVALHO

Acompanhamento e
apoio logístico nas

atividades de todas as
fases da Olimpíada;

auxílio na escrita e na
edição do livro de

divulgação da
Olimpíada

Biologia Geral

4 EspecializaçãoEVA DAYANE
ALMEIDA DE

GÓES

geração e envio de
convites de

participação das
escolas, confecção e
impressão de material
gráfico de divulgação

nas escolas, impressão
da prova escrita da

primeira fase,
recebimento das

inscrições, confecção

Ciência Política
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dos certificados de
participação e de

vencedores do evento

4 DoutoradoFABRÍCIO
LOPES DE

Elaboração e
realização das

atividades de todas as
fases da Olimpíada na
área de Ciências da

Natureza, em um
contexto

interdisciplinar.

Biodiversidade

4 BachareladoJADINE DA
SILVA

NASCIMENTO

Divulgação do evento
nas escolas;

participação como
monitores nas
atividades da

Olimpíada

Biologia Geral

4 BachareladoJADSON DIAS
MARINHO

Divulgação do evento
nas escolas;

participação como
monitores nas
atividades da

Olimpíada

Biodiversidade

4 GraduaçãoLAÍSE CLEMENT
CALIXTO,

Divulgação do evento
nas escolas;

participação como
monitores nas
atividades da

Olimpíada

Geociências

4 GraduaçãoLARA SANTOS
RODRIGUES

Divulgação do evento
nas escolas;

participação como
monitores nas
atividades da

Olimpíada

Geografia Física

4 Pós-DoutoradoLAURO
ANTONIO
BARBOSA

Elaboração e
realização das

atividades de todas as
fases da Olimpíada na
área de Ciências da

Natureza, em um
contexto interdisciplinar

Física Geral

4 Segundo GrauLILIAN DA SILVA
SANTOS

Divulgação do evento
nas escolas;

participação como
monitores nas
atividades da

Olimpíada

Ecologia

8 DoutoradoMARCELO
SOARES TELES

SANTOS

Organização da
programação do

evento, busca por
patrocinadores

externos, compra dos
kits laboratoriais,

liberação da
programação e
divulgação dos

resultados de todas

Geografia Física
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as fases da Olimpíada,
acompanhamento do
desenvolvimento das

atividades da
Olimpíada de acordo
com o cronograma
inicial, geração dos
relatórios técnico e

financeiro do evento,
escrita do livro de

divulgação da
Olimpíada

4 GraduaçãoPETRONIO
GOMES DA
SILVA NETO

Divulgação do evento
nas escolas;

participação como
monitores nas
atividades da

Olimpíada

Geociências

4 DoutoradoVINÍCIUS DE
AMORIM SILVA

Elaboração e
realização das

atividades de todas as
fases da Olimpíada na
área de Ciências da

Natureza, em um
contexto interdisciplinar

Geografia Física

 Contrapartidas da Instituição Executora

RECURSOS HUMANOS

Pessoal do quadro efetivo da Instituição

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Técnico de assuntos educacionais durante 3 meses de
prrojeto

1 R$10.000,00 R$10.000,00

TOTAL R$10.000,00

Bolsas

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Bolsas para estudantes na paticipação do evento 2 R$4.800,00 R$9.600,00

TOTAL R$9.600,00

BENS

Outros Materiais Permanentes

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Transporte dos estudantes de suas escolas à UFSB, na
realização das etapas 2 e 3

1 R$3.000,00 R$3.000,00

TOTAL R$3.000,00

INFRAESTRUTURA
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Espaço Físico Adequado

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Sala para montagem do Laboratório de Ciências, com
mesas e computadores

1 R$3.000,00 R$3.000,00

Auditório da UFSB para realização da etapa 3 da
Olimpíada

1 R$3.000,00 R$3.000,00

TOTAL R$6.000,00

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Computadores Tipo Desktop para desenvolvimento das
atividades do evento

2 R$3.000,00 R$6.000,00

Impressora para impressão da avaliação teórica escrita e
de certificados

1 R$3.000,00 R$3.000,00

TOTAL R$9.000,00

TOTAL GLOBAL R$37.600,00

Cronograma de Atividades

Indicação do Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 - Atividades pré-evento

1 - Organização da programação do
evento

X

2 - Geração e envio de convites de
participação das escolas

X

3 - Busca por patrocinadores externos X

4 - Confecção e impressão de material
gráfico de divulgação nas escolas

X

5 - Compra dos kits laboratoriais X

6 - Recebimento das inscrições X

7 - Confecção e impressão da prova
escrita da primeira fase da olimpíada

X

8 - Definição das atividades
experimentais da segunda fase

X

9 - Definição das palestras da terceira
fase da Olimpíada

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 - Atividades do evento

1 - Realização da primeira fase da
Olimpíada, nas escolas participantes

X

2 - Realização da segunda fase da
Olimpíada, no laboratório de Ciências da
UFSB

X
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Indicação do Mês

3 - Realização da terceira fase da
olimpíada, no auditório da UFSB

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 - Atividades pós-evento

1 - Confecção dos certificados de
participação e de vencedores no evento

X

2 - Geração dos relatórios do evento
com cálculo de estatísticas (inscritos,
frequência, aderência do público
inscrito, desempenho das escolas, etc.)

X

3 - Edição de livro com as atividades da
Olimpíada, através da parceria com a
ONG INIBIO, cadastrada como editora
na Biblioteca Nacional

X

Solicitações Apoiadas pela FAPESB

Exercício: 2015
Nº do pedido: 9640
Título do projeto:

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO CÂMPUS DA UFSB PARA GESTÃO INTEGRADA DE
PROJETOS DE SANEAMENTO

Modalidade: Jovem Cientista - Edital

Situação do Pedido: APROVADO

Exercício: 2015
Nº do pedido: 10273
Título do projeto:

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT)

Modalidade: Semana de Ciência e Tecnologia - Edital

Situação do Pedido: APROVADO

Termo de Compromisso

Declaro conhecer e concordar, para todos os efeitos e consequentemente direitos, com as normas para concessão de
auxilios.

   Local: __________________________________________       Data:______/_____/__________

____________________________________
MARCELO SOARES TELES SANTOS

Proponente
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