Ações do DEPPI durante a pandemia

O DEPPI trabalhou em várias frentes, a primeira foi ajudando aos professores a se prepararem
para as aulas remotas ofertando dois mini cursos sobre produção de vídeo aula e apoiando o
servidor Elieudo do setor de comunicação no mini curso Princípios Básicos da Organização
Visual, ao todos foram capacitados 35 servidores.
As de empreendedorismo não pararam com a continuidade da participação de uma equipe
formada por alunos orientados pelo Professor Fábio Timbó no programa Centelha do governo
do estado do Ceará e com a ACON solution no programa corredores digitais. Outra ação
importante foi a participação no edital IFMaker da SETEC-MEC onde uma equipe de professores
do Campus Maracanaú submeteu projeto e fomos contemplado. Iremos agora participar de
uma concorrência nacional com relação a um laboratório de 82800 reais.
As ações de extensão do campus tiveram continuidade, seguindo os novos protocolos de
trabalho e ensino do IFCE. Particularmente, nesse período tivemos a divulgação dos cursos de
EAD FIC em Casa; as ações desenvolvidas pelo campus para ajudar a comunidade de
Maracanaú no período da pandemia: produção e doação de álcool em gel e máscaras do tipo
face shield; ações de extensão desenvolvidas de forma online pelos professores do campus
como a série de palestras do curso de Licenciatura em Matemática.
Na pesquisa, tivemos 31 projetos PIBICs homologados pela PRPI e submetidos por nossos
professores em 2020, boa parte foram aprovados, porém para que tenhamos bolsistas será
necessário aporte das instituições de fomento à pesquisa CAPES, CNPQ, FUNCAP ou mesmo
utilização de recursos próprios do IFCE.
Vale salientar que dos 31 projetos submetidos ao edital PIBIC 2 foram INDEFERIDOS por não
respeitarem as regras do edital.
Vale salientar que dos 6 projetos submetidos ao edital PIBICJR , todos foram DEFERIDOS.
Todos os 17 submetidos ao edital PIBITI, 3 foram INDEFERIDOS por não respeitarem as regras
do edital ou por submissão com erros.
Além dos tradicionais editais PIBIC, PIBICJr e PIBIT, durante esse primeiro semestre de 2020 os
seguintes editais surgiram: IFMAKER/SETEC e COVID19.
Com relação ao edital COVID 19, o prof° João Cláudio enviou um projeto denominado
Modelagem do avanço da COVID-19 no interior do Ceará, porém o mesmo foi indeferido por
ultrapassar o número de páginas exigidas pelo edital.
A SETEC/MEC lançou no sistema SIMEC/MEC o Termo de Execução Descentralizada - TED 9260
- destinado ao Desenvolvimento de Ações de enfrentamento ao COVID-19. Este TED atende a
proposta de distribuição dos recursos para o combate ao COVID-19, feita pelo Conif, que no caso
do IFCE importa no valor de R$480.000,00, ressaltando-se que as ações apresentadas devem
ser de entregas rápidas, como álcool 70%, máscaras, detergentes, sabão e outros materiais de
limpeza, por exemplo.
O campus Maracanáu preparou 4 projetos e todos foram aprovados.
1) Construção de máquina semiautomática para confecção de

máscaras descartáveis em TNT para consumo interno do IFCE - Prof. Fábio Timbó Brito
2) Produção de protetores faciais (tipo face shield) de produção
rápida e de baixo custo- Prof. Venício Soares de Oliveira
3) Produção de saneantes como medida de higienização frente à
pandemia do COVID-19 - Prof. Bruno César Barroso Salgado
4) Produção De Máscaras Faciais Como equipamentos De Proteção Individual Para Profissionais
De Saúde - Prof. João Cláudio Nunes Carvalho

