
O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia Baiano - IF Baiano foi 
criado em 2008 a partir da 
transformação das antigas 
Escolas Agrotécnicas Federais 
de Catu, Senhor do Bonfim, 
Santa Inês e Guanambi e das 
antigas Escolas Médias de 
Agropecuária da CEPLAC 
(EMARC de Valença, Teixeira 
de Freitas, Itapetinga e 
Uruçuca) em campi do IF 
Baiano. Houve recentemente 
a criação de mais dois campi: 
Bom Jesus da Lapa e Governa-
dor Mangabeira.

Integrado à Rede Federal de 
Educação Profissional e 
Tecnológica, o IF Baiano é 
uma instituição pública de 
educação básica e superior. 
Atualmente, oferece cursos 
na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (PROEJA), 
cursos técnicos integrados ou 
subsequentes ao ensino 
médio, cursos superiores de 
tecnologia, engenharia, 
bacharelados, licenciaturas e 
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novo cenário  de  reestrutu-
ração no sistema de 
educação profissional  no 
país.”
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especialização lato sensu 
(pós-graduação). Inserido na 
atual dinâmica de expansão 
da Educação Profissional, 
esse instituto federal 
implantará mais quatro 
unidades nos municípios de 
Alagoinhas, Itaberaba, 
Serrinha e Xique-Xique.

O IF Baiano nasce muito 
ligado a dois dos principais 
eixos de desenvolvimento 
econômico do estado: a 
agricultura e a pecuária. 

Estrategicamente, a maioria 
dos campi localiza-se na zona 
rural e grande parte de seus 
alunos também é proveniente 
do campo. 

A interiorização das oportuni-
dades de estudo em diversas 
modalidades traz, entre 
outros benefícios, a possibili-
dade de fixação de jovens 
profissionais em suas cidades 
de origem garantindo-lhes 
uma formação acadêmica 
sintonizada com as vocações 
territoriais. Todo o trabalho 
pedagógico da instituição 
prima pela produção do 

conhecimento associada às 
realidades, potencializando os 
arranjos produtivos e 
constructos identitários. 

Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia articulam-se com 
as populações locais no IF 
Baiano, fortalecendo saberes e 
práticas de pessoas ligadas à 
terra. A construção do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano é plenamen-
te ancorada nesse substrato e 
por isso, consolida-se como 
uma rede de oportunidades. 
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Interiorização da Educação Pro�ssional 
já é realidade na Bahia

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA, A MAIS NOVA UNIDADE DO IF BAIANO

CAMPUS SANTA INÊS

CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

CURSO DE CAPATAZES, ORIGENS DO 

CAMPUS URUÇUCA

Instituto Federal Baiano 
tem localização estratégica 
no estado

Desde 2008,  Escolas Agrotéc-
nicas Federais e as antigas 
Escolas Médias de Agropecu-
ária da CEPLAC passaram a 
ser campi do IF Baiano. As 
antigas estruturas estão 
sendo reformadas e 
adaptadas para funcionarem 
dentro dos padrões de um 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia. 

Mas, o IF Baiano também está 
construindo outras unidades. 
É o caso de Governador 
Mangabeira e Bom Jesus da 
Lapa. Novas estruturas foram 
montadas para atender à 
proposta do acesso a 
Educação Científica e 
Profissional de qualidade no 
interior da Bahia.

Além disso, foram tomadas 
medidas administrativas e de 
gestão para adequação ao 
novo perfil institucional. 
Como o de uma reitoria e 
também a implantação da 
Política de Assistência 
Estudantil – que visa 
estimular a permanência de 
estudantes, bem como a sua 
integração psicossocial.

E devido a tradição do ensino 
agropecuário, a maioria dos 
campi é localizada nas zonas 
rurais de diversos municípios 
do estado . Essas cidades 
estão em posições estratégi-
cas, onde desempenham 
funções fundamentais para o 
desenvolvimento dos 
arranjos produtivos locais.

Bom Jesus da Lapa é situada 
a 796 km de Salvador. 
Conhecida pelo seu forte 
traço religioso, todos os 
anos, a cidade recebe 
milhares de romeiros 
movidos pela fé. O campus 
do Instituto Federal Baiano 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia em Bom Jesus da 
Lapa foi instalado em 2010.

Catu localiza-se no território 
de identidade Agreste de 
Alagoinhas/Litoral Norte, a 
78 km de Salvador. Essa é 
numa região caracterizada 
pelo desenvolvimento da 
indústria petrolífera, apesar 
de a agricultura familiar e a 
bovinocultura serem elemen-
tos essenciais da economia 
local. O Campus do IF Baiano 
em Catu tem origem na 
Escola Agrotécnica Federal, 
fundada em 1895.

Governador Mangabeira está 
localizado no Recôncavo 
Baiano, e se encontra a 119 
km da capital do estado. A 
cidade possui o centro mais 
novo do IF Baiano, implanta-
do em 2011. 

Guanambi localiza-se no 
território de identidade 
Sertão Produtivo, a 796 km 
de Salvador. A região é 
caracterizada pelo clima 
semi-árido, e o seu solo é 
propício para a plantação de 
feijão, milho, mandioca e 
algodão.
O Campus do IF Baiano em 
Guanambi tem origem na 
Escola Agrotécnica Federal, 
fundada em 1993. 

Itapetinga encontra-se no 
Centro-Sul baiano, distante 
580 km de Salvador. 
Chamado por muito tempo 
de “A capital da Pecuária”, o 
município destaca-se na 
produção animal, dispondo 
de um dos maiores rebanhos 
bovinos do Nordeste.

Santa Inês está localizada no 
Território de Identidade do 
Vale do Jiquiriçá, a 300 km de 
Salvador. É uma localização 
estratégica por integrar 
diversos produtos agropecu-
ários e escoá-los para vários 
circuitos comerciais. Ainda 
assim, a agricultura familiar é 
um dos principais eixos da 
economia local.

O Campus Santa Inês do IF 
Baiano originou-se da antiga 
Escola Agrotécnica Federal 
de Santa Inês, instalada em 
1996. 

Senhor do Bonfim fica no 
centro-norte da Bahia, a 375 
km de Salvador. Faz parte de 
uma região importante, por 
agregar diversos arranjos 
produtivos, como a remanes-
cente produção de minérios, 
além da agropecuária e da 
agricultura familiar. Essas 
atividades propiciam um 
dinamismo econômico, que 
impulsionam o desenvolvi-
mento da região do 
semi-árido baiano.

O Campus Senhor do Bonfim 
do IF Baiano originou-se da 
antiga Escola Agrotécnica 
Federal - fundada em 1993. 

Teixeira de Freitas é uma 
das cidades mais desenvolvi-
das do extremo sul da Bahia, 
e está a 900 km da capital do 
estado. O setor de serviços é 
destaque do município, 
ocupando grande parte de 
toda renda produzida.

Uruçuca localiza-se no sul 
baiano, a 401 km de 
Salvador. Com clima úmido, 
o município está localizado 
na região onde se desenvol-
veu a próspera cultura do 
cacau baiana.  
O Campus Uruçuca é uma 
das unidades que se originou 
da antiga Escola Média de 
Agropecuária Regional da 
Comissão Executiva do Plano 
da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC), a EMARC – 
Uruçuca, fundada em maio 
de 1965. Foi o primeiro 
centro de pesquisas do cacau 
no mundo, criado no início 
do século XX.

Valença pertence ao Território 
de Identidade do Baixo Sul, a 
274 Km de Salvador. Destaca--
se, economicamente, pela 
agricultura familiar, a cultura 
dos mariscos e peixes, e pelo 
turismo, que contribuem para 
alavancar o desenvolvimento 
da região.
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AULA DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA NO CAMPUS CATU

O Campus Catu possui a tradição no Ensino Agrotécnico que 
remonta as origens do ensino agrícola no Estado da Bahia. Desde 
1895, a antiga Fazenda Modelo de Criação e, hoje, IF Baiano possui 
a tradição na educação profissional na área de agropecuária. 

No século XIX, configurou-se como um dos grandes pólos de 
ensino agrícola, sendo integrante de um grupo de instituições 
pioneiras em toda a América Latina.



Segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), quase 55 mil 
empregos formais foram 
gerados no setor agropecuá-
rio e da produção florestal em 
2009. O campo da agropecuá-
ria é responsável por 30% da 
geração de empregos na 
Bahia. Essas informações 
foram divulgadas no relatório 
de 2011 do IBGE. O órgão 
também revelou que o estado 
possui quase 5 milhões de 
hectares de plantação – 
consistindo em um dos locais 
mais prósperos no setor.

As tecnologias de irrigação 
contribuem para essa 
significativa produção baiana. 
Grandes produtores do setor 
agrícola impulsionam a 
economia do estado e 
possibilitam oportunidades 
para o trabalho no campo. 
Tanto a agricultura irrigada 
quanto o cultivo de sequeiro 
empregam profissionais no 
planejamento, plantação, 
cultivo e colheita de produtos.

Em contraponto a essa 
produção em grande escala, a 
agricultura familiar surge 
como outra forte alternativa 
de desenvolvimento para o 
estado. Uma gama de 
investimentos públicos tem 
sido direcionada aos 
pequenos produtores, 
fortalecendo o setor. 900 
milhões de reais para esse 
setor estão sendo investidos 
na Bahia através do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), além de 

outras formas de incentivo 
aos arranjos produtivos 
locais. Com essas interven-
ções econômicas, o mercado 
exige profissionais qualifica-
dos para auxiliarem nessa 
produção. 

De tal modo, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Baiano pretende 
continuar formando profissio-
nais e contribuindo para o 
desenvolvimento dos arranjos 
produtivos, sobretudo nas 
áreas de agricultura e 
pecuária. A instituição tem a 
tradição de oferecer cursos 
nesses campos, tendo alunos 
laureados com diversos 
prêmios e docentes com 
competências no setor de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Cursos

O IF Baiano disponibiliza 
cursos da área de produção 
agropecuária nas cidades de 
Catu, Guanambi, Itapetinga, 
Santa Inês, Teixeira de 
Freitas, Senhor do Bonfim, 
Valença e Uruçuca, nos níveis 
médio técnico e superior. 

O curso Técnico em Agricul-
tura habilita estudantes a 
observar, organizar e planejar 
a forma de manejo do solo, 
bem como traçar medidas de 
otimização da produção 
agrícola. Assim, o profissional 
pode intervir no cultivo de 
lavouras, atuando no controle 
de pragas e executando a 
fiscalização da colheita e da 

pós-colheita. Disciplinas de 
estudos do solo e técnicas de 
cultivo fazem parte do 
currículo do curso.

Formar um profissional apto a 
trabalhar com demarcação de 
terras, urbanismo e localiza-
ções geográficas é o objetivo 
do curso Técnico em 
Agrimensura. O estudante 
tem contato com cartografias 
e com ferramentas da 
informática para auxiliar no 
entendimento e no 
levantamento de topografias. 
Também é competência de 
um Técnico em Agrimensura 
elaborar e entender mapas. 

A agroindústria é uma área 
profissional que lida com o 
setor primário e o setor 
secundário – responsáveis 
pela extração da matéria--
prima e a industrialização. 
Articular esses dois setores é 
a função do Técnico em 
Agroindústria. O curso 
capacita os estudantes a atuar 
em indústrias, cooperativas e 
linhas de produção. Cabe a 
esse profissional elaborar 
projetos agroindustriais e 
acompanhar o processo de 
extração, processamento e 
industrialização de produtos 
da agricultura e da pecuária, 
podendo atuar também com 
pesquisa e assistência 
técnica.

O curso Técnico em Agrope-
cuária é voltado para 
atividades ligadas à agricultu-
ra e zootecnia. Os profissio-

nais formados podem atuar 
em cadeias produtivas e 
também de forma autônoma. 
O curso propicia um contato 
com a tecnologia agropecuá-
ria e contribui para que o 
estudante possa analisar, 
planejar e intervir no setor do 
cultivo agrícola e da criação 
de animais. Outra característi-
ca é a formação de um 
compromisso ambiental, para 
que haja uma relação 
norteada pelo respeito entre o 
ser humano e natureza, tendo 
como base os princípios da 
sustentabilidade.

Além desses, o IF Baiano 
oferece um curso mais 
voltado especificamente para 
a produção animal. O curso 
Técnico em Zootecnia 
proporciona ao estudante o 
aprendizado de técnicas de 
manejo, tratamento e 
reprodução de criações das 
diversas espécies animais 
como bovinos, suínos e 
ovinos. A área de atuação é 
ampla, podendo ser um 
auxiliar de médico veterinário 
e até elaborar projetos 
zootécnicos em fazendas e 
cooperativas. Também, cabe 
ao Técnico em Zootecnia, 
pensar estratégias de 
comercialização das criações 
animais.
 
O Instituto também conta 
com um Bacharelado em 
Zootecnia. O curso tem o 
mesmo foco que o técnico, 
mas, subsidia uma base 
melhor no campo teórico. 
Além de uma imersão maior 
na pesquisa, na extensão e na 
elaboração de projetos de 
consultoria mais complexos. 
O curso tem duração de 4 
anos e tem suas atividades 
em Santa Inês.

O Curso Básico de Processa-
mento de Carnes, Leite e 
Vegetais funciona na 
modalidade Proeja em Senhor 
do Bonfim. O estudante do 
curso tem contato com todo o 
processo de produção, 
industrialização e distribuição 
dos alimentos. O profissional 
formado trabalha com o 
manejo da matéria-prima e 
tem noções sobre controle de 
qualidade de carnes, leite e 
vegetais.

IF Baiano forma pro�ssionais no setor agropecuário
e sustenta tradição no ensino técnico
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IF Baiano fomenta a formação de 
professores em cursos de nível Superior
Licenciaturas em Biologia, Geogra�a e Química já 
foram iniciadas no instituto

CURSO BÁSICO DE BRAILE

Conforme a Lei de criação 
dos Institutos Federais, ( Lei 
Federal Nº 11.892/08), todos 
os IF têm por obrigação 
ofertar pelo menos 20% das 
vagas em cursos de licencia-
turas. Partindo desse 
princípio, o IF Baiano já 
oferece formação inicial de 
professores em Biologia, 
Geografia e Química e ainda 
em Ciências Agrárias e da 
Computação. 
O IF Baiano mantém o curso 
superior de Licenciatura em 
Biologia no Campus Santa 
Inês. O estudante é habilita-
do em práticas pedagógicas 
e recebe base conceitual no 
estudo das Ciências 
Biológicas. O professor 
formado atua no Ensino 
Fundamental e Médio. Além 
dessas tarefas, cabe ao 
profissional dessa área a 

consultoria e montagem de 
laboratórios, bem como a 
confecção de planejamentos 
de ensino na área da 
Biologia. 

Também oferecido em Santa 
Inês, a Licenciatura em 
Geografia forma professores 
habilitados a analisar o 
cenário contemporâneo – 
com foco no social e nas 
relações entre o espaço 
natural e o espaço geográfi-
co. É dada ao estudante uma 
carga humanística e pedagó-
gica que contribui para uma 
atuação de qualidade dos 
egressos na educação básica.

A Licenciatura em Química 
do IF Baiano é sediada em 
Catu e Guanambi. O curso 
promove o desenvolvimento 
científico e tecnológico por 

meio de pesquisas na área e 
também no ensino de práticas 

pedagógicas contemporâne-
as. O estudante tem subsídio 
para analisar o contexto das 
Ciências Naturais, bem como 
conhecimento prático para 
ser educador científico no 
Ensino Básico.

O curso de Licenciatura em 
Ciências Agrárias propicia 
qualificação técnica e 
educacional na área dos 
estudos agropecuários e 
agroindustriais. Outro foco é 
a responsabilidade ética e 
ambiental do profissional 
formado. A investigação 
científica, a análise e o 
ensino de técnicas do campo 

são fortes características 
dessa licenciatura. O curso 
funciona em Senhor do Bonfim.

Também instalado em 
Bonfim, a Licenciatura em 
Ciências da Computação 
forma profissionais habilita-
dos a educar na área da 
tecnologia e mais especifica-
mente da informática. O 
curso pretende dar base e 
conceitos de educação 
corporativa virtual e 
responde a uma crescente 
demanda na área regional da 
Informática e das Novas 
Tecnologias.
A instrumentalização dos 
profissionais da Educação 
para práticas pedagógicas 
inclusivas é estimulada 
através dos cursos de 
especialização lato sensu em 
Educação de Jovens e Adultos 
com Necessidades Especiais, 
no Campus Catu, e em 
Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, em Salvador. Esses 
cursos são apoiados em 
legislação específica e 
contam com muitos 
parceiros para a sua 
realização.

AULA DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA EM SENHOR DO BONFIM



O IBGE divulgou em 2010 um 
relatório sobre o Índice de 
Desenvolvimento Sustentável 
que aponta os números do 
avanço da degradação ao 
meio ambiente no Brasil. 
Neste documento, o Instituto 
revela que existe uma perda 
substancial da biodiversidade 
e da degradação de diversos 
ecossistemas brasileiros.

Analisando a situação da 
Bahia, por exemplo, que 
possuía uma vasta Mata 
Atlântica, atualmente pouco 
mais de 15 mil km² estão 
conservados. A extinção 
desse bioma é causada em 
parte pela ação agressiva do 
humano e também pelo 
avanço vertiginoso da 
agricultura mal planejada e 
sem assistência técnica 
habilitada. Assim, um grande 
nicho profissional está em 
desenvolvimento: os 
profissionais ligados às áreas 
de meio ambiente e da 
natureza.

Os ecologistas ressaltam em 
seus manifestos que para que 
seja possível o desenvolvi-
mento sustentável é necessá-
ria a consciência de que os 
recursos naturais são 
limitados e finitos. E um papel 
fundamental para que o 
quadro de degradação 
ambiental seja revertido é 
exercido pela Educação.

Refletindo sobre esses pontos 
levantados, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano oferece 
cursos na área dos estudos do 
meio ambiente e das ciências 
naturais. O perfil do instituto 
visa fomentar a educação 
pautada no desenvolvimento 
sustentável, fazendo com que 
haja uma profissionalização 
que pense em resultados 
econômicos efetivos, mas 
também na conservação do 
meio ambiente.

O IF Baiano oferece o curso 
Técnico em Agroecologia 
que articula a produção 
agrícola com a consciência 
ambiental. O estudante é 
advertido para o fato de que é 
possível ter uma produção 
agropecuária com impactos 
sócio-ambientais controlados 
e minimizados. Vale ressaltar 
que a agropecuária é uma das 
grandes responsáveis pela 
emissão de gases – como o 
metano - e também por 
desmatamentos e queimadas.

O curso Técnico em Meio 
Ambiente possibilita que o 
estudante compreenda os 
problemas ambientais de uma 
região, seus impactos e a 
maneira de solucioná-los. 
Esse é um profissional que 
pode atuar em diversos 
setores – tanto pode trabalhar 
in loco, registrando impactos 
ambientais, como também 
em tarefas de planejamento 
de uso do solo e na execução 

de políticas de conservação 
ambiental.
 
O Instituto também oferece o 
curso Técnico em Florestas. 
Ao estudante é dada a 
possibilidade de observar 
biomas de perto e lutar pela 
preservação deles. O 
profissional dessa área está 
apto a realizar projetos 
florestais, dar assistência 
técnica a empresas e analisar 
os impactos naturais da 
indústria e da agricultura. O 
perfil dessa área está 
intimamente ligado a atitudes 
sustentáveis e à proteção da 
natureza.

Além desses, o curso Técnico 
em Química também dá 
subsídio para o estudante 
avaliar os impactos do uso de 
produtos químicos no meio 
ambiente – e encontrar 
soluções alternativas, como o 
uso de materiais orgânicos e 
biossustentáveis nas lavouras.

Ensino de ciências ambientais e da 
natureza desponta no instituto
Desenvolvimento Sustentável é a essência dos cursos do Instituto Federal Baiano
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Cursos técnicos na área



Por dois meses seguidos, o 
setor de serviços é o que gera 
mais empregos no Brasil. Só 
em agosto e setembro, quase 
200 mil cargos foram 
ocupados por profissionais 
dessa área. Essas informa-
ções foram divulgadas pelo 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados 
(Caged), que integra o 
Ministério do Trabalho. A 
região Nordeste é uma das 
grandes responsáveis pelo 
desenvolvimento do setor, 
estando lado a lado com o 
Sudeste no número de vagas 
geradas.

Em diversas cidades da Bahia, 
o setor de serviços é o motor 
do desenvolvimento regional 
– ocupando números 
significativos no PIB local. 
Pensando nessa brecha 
mercadológica, o IF Baiano 
oferece cursos técnicos 
gratuitos na área de 
prestação de serviços e 
atendimento ao público.

Os cursos de Técnico em 
Cozinha; Alimentos; Guia de 
Turismo; Hospedagem; e de 
Manutenção e Suporte em  
Informática habilitam 
profissionais a atuarem nesse 
nicho do mercado de 
trabalho, possibilitando o 
incentivo aos arranjos 
produtivos locais e 
contribuindo para o 

desenvolvimento local. Esses 
cursos estão sediados nas 
cidades de Teixeira de 
Freitas, Catu, Governador 
Mangabeira, Bom Jesus da 
Lapa e Uruçuca.

Cursos

O Curso Técnico em Cozinha 
desenvolve atividades 
relacionadas ao trabalho na 
cozinha industrial. Organiza-
ção e seleção dos alimentos, 
medidas de higienização, 
manipulação das matériaspri-
mas e o manuseio de 
utensílios são algumas das 
habilidades desse profissio-
nal. Esse curso é oferecido na 
modalidade PROEJA. Outra 
habilitação oferecida pelo IF 
Baiano que tem esse mesmo 
perfil é o Curso de Cozinhei-
ro Geral oferecido em Catu.

O Técnico em Hospedagem 
trabalha com funções ligadas 
ao setor de serviços – 
sobretudo, atividades 
voltadas para a recepção e 
hotelaria. Profissionais dessa 
área lidam com atendimento 
de pessoal e devem ter 
conhecimento da dimensão 
cultural, histórica e geográfi-
ca do local em que está 
inserido. Além disso, é 
importante possuir postura e 
boa articulação comunicacional.

O curso Técnico em 
Manutenção e Suporte em 
Informática habilita estudan-
tes a operar e programar 
computadores. O profissional 
formado está qualificado 
para configurar redes, 
desenvolver sistemas e 
programações, além de 
construir e fazer manutenção 
de ambientes na internet. 
Também é capacitado para 
dar suporte técnico a compu-
tadores e usuários, podendo 
atuar, inclusive, nas áreas de 
empreendedorismo e 
formação de pessoas. 

Outros dois cursos do setor 
de informática são oferecidos 
no IF Baiano. O curso superior 
de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas objetiva a formação 
de profissionais que compre-
endam o processo de 
desenvolvimento de 
programação computacional 
– bem como executar tarefas 
de planejamento, execução e 
análise de sistemas virtuais. 
Os profissionais podem atuar 
na engenharia de softwares e 
na composição e manutenção 
de projetos na informática. 
As aulas acontecem em Catu.

O Curso de Operador de 
Microcomputador forma 
pessoas para atuarem em 
trabalhos que lidam com 
programas básicos da 
informática – como editores 
de texto e imagem. Esse 
curso insere-se no Proeja 
(Programa Nacional de 
Integração da Educação 
Profissional  com a Educação 
Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e 
Adultos) e funciona no 
Campus Catu. 

O Técnico em Guia de 
Turismo está apto a orientar, 
acompanhar e conduzir 
pessoas, grupos e excursões 
em viagens e explorações 
geográficas. Para exercer tal 
função, é necessária certa 
bagagem cultural, conheci-
mento da geografia local e 
respeito ao meio ambiente. A 
maneira de atuação pode ser 
tanto autônoma quanto em 
companhias de viagens e 
órgãos públicos ligado à 
cultura e ao turismo.

O curso Técnico em Alimen-
tos forma pessoas habilita-
das a desempenhar funções 
práticas e de planejamento 
na indústria alimentícia de 
pequeno porte e microempre-
sas do setor. Também 
possibilita o conhecimento 
dos processos industriais, 
conservação e controle de 
qualidade dos alimentos.

Os cursos Técnicos em 
Logística, em Segurança do 
Trabalho e em Eventos tem 
suas atividades mediadas 
pela tecnologia. São 
subseqüentes ao ensino 
médio e funcionam nos polos 
de educação a distância 
instalados nos campi de 
Governador Mangabeira, 
Guanambi, Itapetinga, Senhor 
do Bonfim, Teixeira de 
Freitas, Uruçuca e Valença. 
Há também polos nos 
municípios de Alagoinhas e 
Pintadas.  Os profissionais 
dessas áreas desenvolvem 
atividades em serviços 
especializados – atentando 
para técnicas de gestão 
integrada (Logística), plano 
de ações ao público (Eventos) 
e medidas de redução e 
prevenção de danos 
(Segurança do Trabalho). 

IF Baiano oferece vagas para cursos
no setor que mais cresce no Brasil

Curso de Petróleo e Gás responde demanda 
da cadeia produtiva local em Catu

Pro�ssionais das áreas de Turismo e Informática são formados no instituto

Os setores que mais 
empregam profissionais de 
nível técnico, atualmente, 
estão ligados ao petróleo e 
gás e à indústria. São 
diversas oportunidades em 
vários locais do Brasil. Isso 
ocorre devido à crescente 
valorização dos derivados do 
petróleo e também a 
impulsão do setor de energia.
O curso de Petróleo e Gás no 
IF Baiano forma profissionais 
capacitados para atuar e 
gerenciar na profícua e 
crescente área petrolífera. O 

perfil do curso técnico está 
pautada na inovação tecnoló-
gica, educando os estudantes 
para operar e analisar esse 
cenário. Serviços práticos 
como perfuração de solo, 
refino de petróleo e gás são 
algumas das capacitações 
oferecidas aos egressos.
Os estudantes formados 
podem trabalhar em 
refinarias, estaleiros, 
plataformas de petróleo, 
além de poder oferecer 
serviços de manutenção e 
consultoria.



Lenoir Melo tem 19 anos. 
Desde criança trabalhou com 
os pais na agricultura e na 
pecuária em Cascavel – 
cidade da Chapada Diamanti-
na. Com 17 anos, foi morar 
em Catu, onde hoje faz o 
curso integrado de Agrope-
cuária no IF Baiano. 

Lenoir estuda para atuar no 
mercado de trabalho da área, 
mas, sobretudo, para ajudar 
os pais nas atividades do 
campo lá na sua cidade. 
Quando questionado sobre a 
escolha do curso, responde 
que tem vontade de continu-
ar mantendo contato com a 
terra, em que sempre esteve 
perto devido à herança 
familiar.

Esse é um dos muitos relatos 
de estudantes do IF Baiano 
que desejam manter a 
tradição da família na 
produção agropecuária. A 
agricultura familiar tem 
posição importante no 
desenvolvimento dos 
arranjos produtivos locais e é 
responsável por 70% dos 
alimentos produzidos no 
Brasil. 

Desde a década de 90, 
algumas políticas de 
incentivo à pequena 
produção têm sido tomadas 

pela administração pública. 
O Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário tem uma 
secretaria especial que atua 
junto à agricultura familiar. 
Um das políticas desenvolvi-
das é o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultu-
ra familiar, o Pronaf. Esse 
plano financia projetos 
individuais e coletivos e age 
junto a agricultores 
familiares e assentados da 
reforma agrária.

O IF Baiano vem se 
preocupando em educar 
estudantes para esse nicho 
econômico e também social – 
diante da ligação de muitos 
estudantes com suas famílias 
que sobrevivem com a 
atividade agropecuária. Yone 
Carneiro, coordenadora de 
Ensino no Campus Catu, 
ressalta que é importante o 
contato dos alunos com a 
terra. “É necessário obter a 
formação, mas tem que dar o 
retorno a comunidade onde 
está inserido. Não pode 
perder as raízes”, observa.

Marcelo Chagas também tem 
uma história parecida. 
Natural de Morro do Chapéu, 
o estudante de Agropecuária 
vê na área uma possibilidade 
de estabilidade econômica, já 
que é um setor amplo no 

mercado de trabalho. Além 
disso, acha que sua qualifica-
ção consiste numa forma de 
auxiliar na socialização de 
técnicas agrícolas com 
famílias da cidade de onde 
veio. Marcelo tem como 
objetivo cursar uma gradua-
ção em Agronomia. E expõe 
que escolheu o IF Baiano por 
ser uma instituição de 
tradição e que incentiva a 
permanência do aluno. Ambos 
moram na residência 
estudantil do campus.

70% dos alimentos produzidos no Brasil são cultivados por pequenos agricultores familiares

Agricultura familiar: Instituto contempla anseio 
de estudantes

88 JORNAL DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO

Expandindo fronteiras: Primeiras turmas de especialização são criadas

O curso de Especialização em 
Desenvolvimento Sustentável 
no Semiárido com Ênfase em 
Recursos Hídricos tem como 
objetivo promover a 
pesquisa na região do 
semiárido baiano. 

O ponto de partida da 
pós-graduação é a capacita-
ção de profissionais em 
diversas áreas do conheci-
mento, como docentes, 
engenheiros agrônomos e 
áreas afins. A proposta é que 

haja um desenvolvimento 
dos arranjos produtivos de 
territórios de identidade 
preocupados com a escassez 
da água e com o combate a 
desertificação, a exemplo da 
caatinga. No bojo do curso, 
estão embutidos ideais de 
sustentabilidade e de 
fomento à pesquisa e 
extensão. O curso está em 
sua primeira turma e foi 
fundando neste ano, no 
Campus Senhor do Bonfim.

Outro curso de pós-graduação 
oferecido pelo IF Baiano é o 
de LIBRAS – Língua Brasileira 
de Sinais. A primeira turma 
terá início em 2012 e 
funcionará em Salvador. Um 
decreto sancionado em 2005 
determina que a LIBRAS deve 
ser inserida como disciplina 
curricular obrigatória nos 
cursos de formação de 
professores.
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