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Agradecimentos 

 

A IV Reunião Anual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo 

da Bahia - RECONCITEC, realizada entre os dias 31 de maio a 02 de Junho do 

ano de 2017, na cidade de Cruz das Almas, integrou e discutiu os mais 

relevantes temas correlatos e conexos a ciência, tecnologia, inovação, 

extensão, cultura, permanência, ações afirmativas e pós-graduação. 

Integraram a programação da IV RECONCITEC, O I Seminário do Programa 

de Permanência Qualificada (PPQ); O I Simpósio de Ensino, Integração e Êxito 

Acadêmico; O II Simpósio de Extensão da UFRB; A V Feira Acadêmica de 

Economia Solidária (FAESOL) e O X Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação da UFRB (SEPIP), além de diversas exposições artístico-culturais, e 

a energia do povo do recôncavo.  

Foram cerca de 6.000 participantes, ao longo dos três dias do evento, 

distribuído em 14 mesas-redondas que contaram com a presença de 46 

palestrantes, entre eles o Ex-ministro da Educação Dr. Fernando Haddad 

(USP), a Ex-Ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos 

do Brasil, Dra. Nilma Lino Gomes (UFMG), do Prof. Dr. Gubio Soares Campos 

(UFBA), Prof. Dr. Divo Ilvo Ristoff (UFSC), Profª Dra. Regina Lúcia M. 

Henriques (UERJ), Prof. Dr. José Jorge Carvalho (UNB), Profª Dra. Anna C. 

Benite (UFG), além das ilustres presenças de renomados docentes da UFRB. 

A programação científica contou ainda com a diversidade de temas nos 

espaços de apresentações de trabalhos, sendo 207 na modalidade de 

comunicação oral e 943 na modalidade pôster. Para tanto contamos com a 

valiosa colaboração dos 125 docentes na avaliação dos trabalhos.  



 

 

  

 

Importante registrar ainda a essencial colaboração dos servidores docentes e 

técnico-administrativos que de forma direta ou indireta estiveram envolvidos na 

organização e execução do evento. Ressaltada a brilhante e expressiva 

cobertura jornalista, fotográfica realizada pela ASCOM, e amplamente 

divulgado pelos diversos meios, com destaque para as redes sociais. 

Conforme pode ser verificado, o sucesso alcançado pela IV RECONCITEC 

resulta da integração entre o ensino, a pesquisa, a extensão, e as ações 

afirmativas dentro Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e integrados 

num único evento e organizados por todas as Pró-Reitorias, Superintendências 

e Centros de Ensino. Tal acontecimento destaca a posição da UFRB de uma 

universidade socialmente referenciada com a identidade e cultura do território 

do Recôncavo, Vale do Jiquiriçá e Portal do Sertão. 

A UFRB se sente parte desse processo e deseja calorosamente agradecer aos 

6.000 participantes da IV RECONCITEC que ficaram “maravilhados” com a sua 

estrutura e a troca de conhecimento com os palestrantes e ouvintes; aos 

estudantes da UFRB que apresentaram seus trabalhos e tiveram uma brilhante 

participação no evento; palestrantes que estavam entusiasmados com o “alto 

nível dos ouvintes e a excelente troca de experiência; aos Artesãos que 

expuseram as suas mercadorias durante a FAESOL; estudantes do ensino 

médio (da rede pública e privada) que participaram de forma expressiva da 

programação cultural em especial do planetário; a aos colaboradores que 

deram suporte ao evento através dos serviços de limpeza, segurança, 

manutenção e logística. 

Registramos também nossos agradecimentos aos financiadores e apoiadores: 

FAPESB, CAPES, CNPq, Banco do Nordeste e Wizard, Prefeitura de Cruz das 

Almas, FAESOL e as outras instituições do Município e do Estado pelas 

significativas contribuições. 
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