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APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Proclamar o teu nome, ó CAMAÇARI, é mostrar da Bahia a grandeza. 
A indústria, o turismo, te acrescem labor e beleza.  

Salve ó terra, por todos querida, majestosa cidade baiana, 
De um povo com alma aguerrida, sob o sol és a mais soberana!1 

 

A história do município de Camaçari remonta aos primeiros anos da 

colonização portuguesa no Brasil, ainda no século XVI, quando em 1558, foi 

criada a Aldeia do Divino Espírito Santo pelos padres jesuítas reunindo índios 

das várias aldeias tupinambás, ao redor de uma capela de taipa sob o comando 

do padre João Gonçalves e do Irmão Antônio Rodrigues às margens do Rio 

Joanes, hoje distrito de Abrantes. O nome, que inicialmente se escrevia 

Camassary, herdou da fazenda de propriedade do desembargador Tomás 

Garcez Paranhos Montenegro - tem origem tupi, e significa árvore que chora, em 

referência ao tronco de uma árvore da mata úmida, muito comum na região e 

utilizada como inseticida. 

A cidade situa-se a 41 quilômetros da capital Salvador, conhecida como 

Cidade Industrial (já que abriga inúmeras empresas do Polo Industrial e 

Petroquímico). É a quarta cidade mais populosa do estado da Bahia e a segunda 

maior cidade da Região Metropolitana de Salvador, com uma população de mais 

de 299.000 habitantes2, distribuídos em 759.802km², com uma multiplicidade de 

recursos naturais, tais como: bacias hidrográficas (rios Joanes, Jacuípe e 

Pojuca), água subterrânea (aquífero São Sebastião), lagoas, dunas, 

manguezais, restinga, mata ciliar e mata atlântica, além de ser banhado pelo 

Oceano Atlântico.  

No entanto, nem mesmo o processo de industrialização pelo qual a cidade 

passou no final da década de 1970, garantiu a sua completa inserção no espaço 

urbano. Culturalmente dividida, entre SEDE3 e ORLA4, Camaçari convive com 

                                                           
1 Excerto do Hino de Camaçari. Composição: Enoque Norberto, 2002. 

2 IBGE / 2019. 

3 Espaço urbano onde se localiza a administração municipal, o Polo Industrial e Petroquímico 
e habitam 93% da população. 

4 Espaço rural, localizado a beira mar, com 30km de costa marítima, margeada por feixes de 
Mata Atlântica, no qual 7% da população vive da agricultura familiar, pesca e turismo. 



os desafios que esta relação complexa impõe, pois, as riquezas naturais e 

econômicas não são capazes de produzir justiça social no município. Existe uma 

grande quantidade de cidadãos vivendo em pobreza extrema e invisíveis aos 

olhos do Poder Público, do mercado de trabalho, do acesso a saúde, a educação 

e as tecnologias. 

 Diante deste panorama, a Faculdade Metropolitana de Camaçari, através 

do XVIII Encontro Científico da FAMEC – ENCIF, que tem como  tema: 

Camaçari: 261 anos de desenvolvimento, propõem a toda comunidade 

acadêmica uma reflexão crítica sobre os múltiplos aspectos do desenvolvimento 

local, buscando analisar as ações e efeitos que o progresso da cidade provoca 

na vida das pessoas que vivem aqui. 

Vale salientar que essa temática não nasce isoladamente, vem de um 

amplo debate com os estudantes da instituição, bem como, se alinha 

fundamentalmente com a Missão da FAMEC: 

Promover na Região Metropolitana de Salvador ensino de graduação, 
pós-graduação e atividades correlatas, em uma concepção de 
formação para a cidadania, excelência profissional e visão 
empreendedora, assim como contribuir com o desenvolvimento 
socioeconômico da região.  

 Dessa forma, o XVIII ENCIF - 2019 busca mobilizar cientificamente os 

cursos oferecidos pela instituição, a partir de atividades interdisciplinares que 

garantam o diálogo entre teoria e prática, a fim de consolidar os conhecimentos 

construídos no percurso acadêmico.   

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar e estimular o desenvolvimento local, respeitando as 

características sociais, culturais, ambientais e econômicas de 

Camaçari. 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar a participação dos discentes alocados em todos os 

cursos que integram a instituição; 

 Desenvolver atividades que possuam relevância acadêmica 

voltadas para a temática abordada; 

 Estimular a criatividade dos discentes no processo de construção 

e execução do projeto. 

 

ORGANIZADORES 

 

 O ENCIF - 2019 será elaborado, organizado e executado pela Direção 

Geral, Direção Acadêmica, Coordenadores dos Núcleos Acadêmicos, 

Coordenações Acadêmicas, Corpo Docente e Corpo Discente em conjunto. 

 

DATA E LOCAL 

 

 O ENCIF – 2019 acontecerá entre os dias 11, 12 e 13 de novembro de 

2019, das 14h às 21h (seguindo a grade de programação), no Campus da 

FAMEC. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O evento abrange toda comunidade acadêmica da FAMEC e público em geral 

(população, acadêmicos, pesquisadores, entidades públicas, privadas e sem fins 

lucrativos, afins). 

 

 



SUBTEMAS 

Curso  Sem Subtema Questão Norteadora Professores 

Envolvidos 

Metodologia / Estratégias  

Administração 2º Cenário do Comércio e Serviço em 

Camaçari 

Quais os impactos 

econômicos e sociais gerados 

pelo comércio e serviço de 

Camaçari? 

Jussara e Tatiana 

Gargur 

Pesquisa de campo: 

Levantamento de dados e 

informações com os órgãos do 

município – CDL, Secretarias e 

COFIC 

Administração 3º Empreendedorismo Cultural  Qual a relevância do 

empreendedorismo cultural, 

no município de Camaçari? 

Ednice e Priscila Pesquisa de campo: 

Levantamento de dados e 

informações com os órgãos do 

município – CDL, Secretarias e 

SEBRAE 

Administração 4º Empreendedorismo Social Como ocorre o 

empreendedorismo social, no 

município de Camaçari? 

Rute e Marlon Pesquisa de campo: 

Levantamento de dados e 

informações com os órgãos do 

município – CDL, Secretarias e 

SEBRAE 



Administração 5º O mundo do trabalho e as novas 

tecnologias, trabalhabilidade e 

empregabilidade no Município de 

Camaçari 

Qual a relação da 

trabalhabilidade e da 

empregabilidade com a 

sustentabilidade econômica 

da Cidade de Camaçari? 

José Roberto e 

Cristina Lima 

Pesquisa de campo: 

Levantamento de dados e 

informações com os órgãos do 

município – CDL, cooperativas, 

secretarias SEBRAE 

Administração 6º Programa da diversidade nas empresas 

de Camaçari 

De que modo as empresas de 

Camaçari lidam com a 

diversidade? 

Écio Costa e Prof. 

Antônio Raimundo 

Pesquisa de campo: 

Levantamento de dados e 

informações com os órgãos do 

município – CDL, secretarias 

SEBRAE 

Administração 7º Qualificação do Empreendedor em 

Camaçari 

Qual o perfil do 

empreendedor 

camaçariense?  

Hamyd Souza Pesquisa de campo: 

Levantamento de dados e 

informações com os órgãos do 

município – CDL e SEBRAE 

Administração 8º Evolução Histórica da Indústria: 1968 a 

2019 

Como se efetivou a evolução 

da indústria o período de 

1968 a 2019, em Camaçari? 

Dayvid Santos Pesquisa de campo: 

Levantamento de dados e 

informações com as indústrias e as 

secretarias de Camaçari 



Direito 

todos 

DEAM e VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ 

EM CASA: Parceria e trabalho para um 

desenvolvimento protecionistas eficaz à 

mulher camaçariense 

Verificar se existem medidas 

eficazes e como são 

aplicadas e fiscalizadas os 

seus cumprimentos 

Maria Cristina 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório. 

Direito 

todos 

A importância da instalação da DHPP em 

Camaçari para um desenvolvimento 

seguro e salutar da região metropolitana 

Verificar se a implantação da 

DHPP trouxe impactos de 

redução e elucidação dos 

crimes violentos contra a vida 

Lenon Silva 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 

Direito 

todos 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: Seu 

funcionamento e garantia à população 

carcerária de Camaçari 

Verificar como são os 

procedimentos e se as  

garantias previstas na 

resolução 213 do CNJ estão 

sendo cumpridas em 

Camaçari e as consequências 

disto 

Carla Junqueira 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 

Direito 

todos 

CEJUSC: Camaçari no caminho certo da 

conciliação e da mediação dos conflitos 

diários 

Verificar como se dar o 

processo de conciliação e 

mediação no CEJUSC e as 

portas de entradas para 

aqueles que desejam, bem 

como o impactos disto no 

judiciário camaçariense 

Ligia Catela 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório  



Direito 

todos 

A importância do IML para o 

desenvolvimento de Camaçari no que 

tange as investigações criminais 

Verificar a funcionalidade do 

IML no município de 

Camaçari e o impacto na 

resolução de casos criminais  

Roberto Moacir 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 

Direito 

todos 

OAB/CAMAÇARI: O papel da autarquia e 

a sua contribuição para o desenvolvimento 

de Camaçari 

Verificar como a OAB 

contribui com a sociedade de 

camaçariense por meio de 

suas comissões internas em 

prol da sociedade 

Marcio Damasceno 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 

Direito 

todos 

As inovações tecnológicas no judiciário e 

sua importância para o desenvolvimento 

de Camaçari 

Verificar quais sistemas 

tecnológicos estão 

implantados no Judiciário de 

Camaçari e quais são as 

vantagens e desvantagens 

para o desenvolvimento da 

região   

Wrias Alves 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 

Direito 

todos 

Os aspectos positivos e negativos 

advindos da Implantação do Pólo 

Petroquímico de Camaçari e suas 

repercussões no âmbito do Direito 

Ambiental 

Verificar os impactos trazidos 

pelo POLO PETROQUÍMICO 

ao meio ambiente 

camaçariense e suas 

implicações para o 

desenvolvimento regional 

Luis Eduardo Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 



Direito 

todos 

Politicas Criminais Locais: Qual Sua 

importância para uma sociedade segura e 

em desenvolvimento como Camaçari 

Verificar quais os tipos de 

políticas criminais aplicadas 

no âmbito de camaçari que 

promovem a segurança do 

cidadão e o desenvolvimento 

local  

Paulo Carneiro Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 

Direito 

todos 

O Retrato tributário do Município de 

Camaçari e seus impactos no 

desenvolvimento social e econômico 

Identificar os tipos de tributos 

municipais e estaduais que 

integram a receita 

arrecadadora do município, 

com seus fatos geradores e o 

retorno de cada um no 

desenvolvimento social e 

economico 

Luciano Costa 

Levantamentos de dados por meio 

de pesquisas, questionários e 

entrevistas, ao final relatório 

Educação 

Física e 

Fisioterapia 

4º Caracterização dos recursos tecnológicos 

adotados em Academias e Clínicas de 

Fisioterapia de Camaçari 

As Academias de Ginástica  e 

Clínicas de Fisioterapia de 

Camaçari tem tecnologias de 

ponta e são comparáveis aos 

grandes centros? 

Evangileno Leal, 

Ricardo Sales e 

Marilia Freire 

Pesquisa de Campo 

Educação 

Física e 

Fisioterapia 

5º Implantação e Avanço do Apoio Matricial 

em Camaçari 

Os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família de Camaçari tem a 

inserção do profissional 

Sabrina Brito Pesquisa de Campo 



Fisioterapeuta? A cobertura é 

adequada 

Educação 

Física e 

Fisioterapia 

6º Caracterização do Perfil Clínico 

Epidemiológico dos Pacientes Assistidos 

em Serviços de Saúde de Camaçari 

Quais as principais 

morbidades e qual o perfil 

sócio demográfico dos 

pacientes assistidos em 

Serviços de Saúde de 

Camaçari? 

Delma Mota; 

Marilucia Santos e 

Wilames Barbosa 

Pesquisa de Campo 

Educação 

Física e 

Fisioterapia 

7º Caracterização do Perfil Clínico 

Epidemiológico dos Pacientes Assistidos 

em Serviços de Saúde de Camaçari 

Quais as principais 

morbidades e qual o perfil 

sócio demográfico dos 

pacientes assistidos em 

Serviços de Saúde de 

Camaçari? 

Delma Mota; 

Marilucia Santos, 

Mara Malafaia e 

Wilames Barbosa 

Pesquisa de Campo 

Educação 

Física e 

Fisioterapia 

8º A Saúde do Trabalhador do maior 

complexo industrial integrado do 

Hemisfério Sul 

Quais as principais causas de 

acidentes e afastamentos do 

trabalho e qual o perfil sócio 

demográfico dos 

trabalhadores do Polo 

Industrial de Camaçari? 

Sabrina Brito e 

Adriana Barros 

Pesquisa de Campo 



Enfermagem 1º not Hábitos de vida da população 

camaçariense 

Quais os avanços nos hábitos 

de vida da população 

camaçariense? 

Wilames  

Enfermagem 2º not Rede de atenção à saúde nos distritos de 

Camaçari 

Como está organizada a 

atenção à saúde nos distritos 

de Camaçari? 

Wilames  

Enfermagem 4º 

vesp 

Perfil de morbidade e mortalidade da 

população camaçariense 

Qual o perfil de 

morbimortalidade da 

população camaçariense nos 

últimos 10 anos? 

Jaci Almeida  

Enfermagem 4º not Perfil de morbidade e mortalidade da 

população camaçariense 

Qual o perfil de 

morbimortalidade da 

população camaçariense nos 

últimos 10 anos? 

Lorena Santos  

Enfermagem 5º 

vesp 

Atenção à saúde da criança Como ocorre a atenção à 

saúde da criança em 

Camaçari? 

Lívia Pereira  

Enfermagem 6º 

vesp 

Atenção à saúde da mulher Qual o itinerário do ciclo 

gravídico-puerperal da mulher 

camaçariense? 

Lívia Pereira e 

Amanda Maria 

 



Enfermagem 8º 

vesp 

Rede de Urgência e Emergência Quais os desafios e avanços 

na atenção às urgências e 

emergências em Camaçari? 

Juliana Pedra  

Enfermagem 8º not Os avanços e desafios da Enfermagem 

camaçariense 

Como a enfermagem está 

inserida na atenção à saúde 

local? 

Carmem Lucia  

Engenharias  Impacto Social de Ciência e Tecnologia de 

Camaçari – 7 anos de existência 

Que tipo de interação existe 

entre o Museu de Ciência e 

Tecnologia e a comunidade 

de Camaçari ? 

Leonardo  

Engenharias  Água de Camaçari: uma atração a mais 

para as empresas de bebidas. 

Qual seria o diferencial da 

qualidade da água de 

Camaçari em relação a outros 

municípios? 

Fabiano  

Engenharias  Cenário do Mercado Financeiro em 

Camaçari 

Uma busca da  sociedade de 

Camaçari um projeto de 

assessoria econômica ?  

Leonardo  

Engenharias  Uso de tecnologia digital visando 

diminuição de custos em instituições de 

ensino superior de Camaçari. 

Existem alternativas 

tecnológicas para substituir 

os  sistemas ultrapassados 

Fabio  



para controle de fluxos de 

documentos ? 

Engenharias  Quais empresas  interagem diretamente 

com a sociedade de Camaçari – Essas 

seriam denominadas Empresas Válidas ? 

Durante anos, Camaçari 

sempre atraiu empresas, em 

busca da prosperidade 

econômica... Como ocorre  

essa troca com sociedade 

atualmente, quais benefícios, 

quais empresas realmente 

podem ser consideradas 

válidas para o Município ?   

Erlander  

Engenharias  - Impactos da Revolução 5.0 nas 

indústrias de Camaçari 

A sociedade de Camaçari 

estaria pronta para definir o 

futuro da manufatura ?     

Helllen  

Engenharias  Novas alternativas para destinação final 

dos Resíduos Sólidos de empresas 

instaladas em Camaçari 

Os resíduos gerados pelas 

empresas instaladas em 

Camaçari podem ser 

considerado um negócio 

lucrativo ? 

José Leite  



Engenharias  Aspectos e Impactos relevantes dos 

efluentes líquidos gerados em um  

empresa no Polo de Camaçari. 

Quais alternativas 

tecnológicas podem se 

empregadas para evitar a 

contaminação do lençol 

freático de Camaçari por 

efluentes contaminados por 

metais pesados? 

Fabiano  

Engenharias  Pegada Ecológica na Cidade de Camaçari Qual o impacto ambiental das 

pessoas e fluxo de materias 

na Cidade de Camaçari ? 

Hilda Soriano  

Engenharias  Gestão Ambiental nas Empresas de 

Camaçari 

Como as empresas 

instaladas em Camaçari 

estão minimizando e 

controlando seus impactos 

ambientais ? 

Hilda Soriano  

Engenharias  Preservação do Meio Ambiente na Cidade 

de Camaçari. 

Camaçari se destaca no 

cenário Nacional por abrigar 

um grande número de APA´s 

? Quais são e onde estão 

localizadas? 

 

Hilda Soriano  



Engenharias  Poluição Visual e Luminosa da Cidade de 

Camaçari 

Existem excessos em relação 

a cartazes de propagandas e 

sinalizações, bem como 

impactos sobre a saúde 

humana , também, pelo 

excesso de luminosidade 

desenvolvida pela sociedade 

da Camaçari ? 

Hilda Soriano Engenharias 

Engenharias  Certificado Bandeira Azul versus praias de 

Camaçari – O Ecoturismo como negócio 

Quais vantagens para as 

praias de Camaçari cumprir 

com um conjunto de 34 

requisitos de qualidade 

socioambiental? 

Hilda Soriano Engenharias 

Pedagogia 4º Meio Ambiente, Tecnologia e Arte: 

possibilidades para o futuro da educação 

camaçariense 

Como as pesquisas em meio 

ambiente, tecnologia e arte 

podem contribuir com a 

educação camaçariense?  

Ana Carla,  

Thais,  

Ivana e  

Milene 

- Levantamento de fontes 

bibliográficas; 

- Organização de uma roda de 

conversa; 

- Realização de oficinas sobre a 

temática; 

- Construção de um texto (min. 02 

laudas) sintetizando o percurso 



realizado pela turma, citando os 

teóricos pesquisados. 

Pedagogia 5º Educação em Camaçari: um olhar 

antropológico, social e histórico 

Houveram avanços e 

transformações educacionais 

em Camaçari após a 

implantação do Polo 

Petroquímico?  

Cláudia,  

Vanessa,  

Antônio Jorge e  

Luciene 

- Levantamento de fontes 

bibliográficas; 

- Elaboração, realização e análise de 

entrevistas temáticas; 

- Exposição de fotos; 

- Organização de uma roda de 

conversa; 

- Construção de um texto (min. 02 

laudas) sintetizando o percurso 

realizado pela turma, citando os 

teóricos pesquisados. 

Pedagogia 6º Pedagogia na FAMEC: um espaço de 

produção de saberes 

Qual a importância da 

FAMEC na vida pessoal e 

profissional dos estudantes 

egressos do curso de 

Pedagogia? 

Raquel,  

Euler,  

Sirlaine e  

Gabriella 

- Levantamento de fontes 

bibliográficas; 

- Elaboração, aplicação e tabulação 

de questionário; 

- Exposição de banners; 



- Organização de uma roda de 

conversa; 

- Construção de um texto (min. 02 

laudas) sintetizando o percurso 

realizado pela turma, citando os 

teóricos pesquisados. 

Psicologia 2º A trajetória do curso de Psicologia da 

FAMEC no Município de Camaçari. 

Qual o impacto que o curso 

de Psicologia da FAMEC 

trouxe para o município? 

Alan Silva/ Eliana 

Bárbara 

Levantamento histórico do início do 

curso e descrição de ações e 

projetos destinados a comunidade. 

Psicologia 3º Levantamento quantitativo de egressos do 

curso de Psicologia da FAMEC e o 

mercado de trabalho em Camaçari. 

Os egressos do curso de 

Psicologia da FAMEC estão 

no mercado de trabalho e 

quais as áreas de atuação? 

Fernanda Batista/ 

Paulo Pedro 

Levantamento de dados dos 

egressos através da secretaria da 

FAMEC para aplicação de um 

questionário semiestruturado. 

Psicologia 4º O município de Camaçari e sua relação 

com a terceira idade. Levantamento da 

população idosa e instituições de 

acolhimento. 

 

Quais as condições das 

instituições de acolhimento 

para idosos no município de 

Camaçari? 

 

Fábio Leonardo / 

Marcela Gontijo. 

Pesquisa dos dados através da 

Secretaria de Ação Social do 

município. 



Psicologia 6º Empoderamento Feminino e atenção 

Psicossocial: dispositivos existentes no 

município de Camaçari. 

Quais os dispositivos de 

atenção à mulher existentes 

em Camaçari? 

Suzana Graziella / 

Rodrigo Godinho / 

Marileide Silva. 

Pesquisa dos dados através da 

Secretaria da mulher do município 

de Camaçari. 

Psicologia 8º Infância e adolescência em 

vulnerabilidade no município: algumas 

possibilidades de Intervenção. 

Quais as possibilidades de 

intervenções promovidas pelo 

município na questão da 

vulnerabilidade de crianças e 

adolescentes? 

Renata Silva / 

Valter da Mata. 

Visitas a instituições de 

atendimento a criança e 

adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. 

Psicologia 10º Território e Saúde Mental: uma análise de 

atenção básica no município de Camaçari. 

Como o município de 

Camaçari vem atendendo a 

territorialidade de atenção 

Básica em Saúde Mental? 

Eliana Bárbara / 

Suzana Graziella 

Levantamento de dispositivos de 

Saúde Mental existentes no 

município de Camaçari. 
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