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Política para
todos

Com investimento de 5,6 milhões em 2013,
Política de Assistência Estudantil é ampliadaPÁG. 26

Educação que gera 
oportunidades

Mayara Santos Trindade de Paz
Estudante do 2º ano, do curso técnico 
integrado em Agropecuária

O Instituto Federal Baiano 
está completando 5 anos!

Bom Jesus da Lapa  |  Catu  |  Governador Mangabeira

Guanambi  |  Itapetinga  |  Santa Inês  |  Senhor do Bonfim

Teixeira de Freitas  |  Uruçuca  |  Valença

Campi do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano

www.ifbaiano.edu.br
Siga o nosso twitter: @ifbaianooficial
Curta a nossa página no Facebook: ifbaiano.oficial
faleconosco@ifbaiano.edu.br
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Carreira
Programa de Incentivo à Docência é destaque nos 
cursos de licenciatura. Cerca de 50% das vagas de 
graduação correspondem aos cursos de formação 
docente.

Ciência
Eventos Científicos integram proposta de formação 
acadêmica ofertada pelo Instituto. Em 2013, o 
destaque vai para o VIII  Congresso Norte Nordeste 
de Pesquisa e Inovação. Encontro acontecerá em 
Salvador no período de 27 a 29 de novembro.

Sustentabilidade
IF Baiano aposta em projetos de sustentabilidade 
como proposta educacional. Programas  de coleta 
seletiva, fossa biodigestora e reaproveitamento de 
material orgânico integram a dinâmica do  Campus 
Valença.
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No campo
Instituto comemora 5 anos de expansão e 
interiorização de ensino, pesquisa e extensão. 
55 cursos distribuídos em dez campi levam 
qualificação profissional para o interior da Bahia. 12
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Onde estamos: Salvador (Reitoria), Bom 
Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, 
Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do 

www.ifbaiano.edu.br

Comunidade e sociedade baiana,

É com muita satisfação que nós, Instituto Federal Baiano (IF Baiano), 

através de todos os nossos profissionais, diretamente a Ascom/Reitoria 

e indiretamente todos os colaboradores e os entrevistados desta edi-

ção, levamos até você a primeira edição da Revista Bem Baiano.

Esta publicação tem a proposta de mostrar um pouco do que fazemos 

na nossa rotina acadêmica e administrativa, mas é apenas uma par-

te porque todos – estudantes, professores, técnicos-administrativos 

e terceirizados – estão diariamente muito envolvidos nas suas rotinas 

seja no Ensino, na Pesquisa e na Extensão para levar e fazer o melhor 

em termos de Educação no Estado da Bahia.

Esse momento é muito especial para nós do IF Baiano porque, em 29 

de dezembro de 2008, foi criado este Instituto, fruto da união entre as 

antigas Escolas Agrotécnicas Federais e as Escolas Médias de Agrope-

cuária Regionais da Ceplac (Emarcs).

Portanto, 2013 não é só uma data comemorativa, é uma fase de pen-

sar no que construímos, refletir sobre o que ainda estamos por fazer 

e idealizar as projeções do que devemos e podemos ainda consolidar 

na história do Instituto. Por isso, convidamos você - antigos, atuais e 

futuros estudantes, professores, técnicos-administrativos e terceiriza-

dos – a seguir as páginas e chegar mais perto da nossa realidade seja 

em Salvador (Reitoria) ou nos seus dez campi (Bom Jesus da Lapa, Catu, 

Governador Mangabeira, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do 

Bonfim, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença).

Boa leitura!

Sebastião Edson Moura
REITOR

Editorial
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Para além das normativas de obrigatoriedade do estudo 
em história e cultura afro-brasileira e indígena, o Ins-

tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 
(IF Baiano) fomenta o debate através de eventos, pro-
jetos de pesquisa, trabalhos didáticos e reestruturação 
das suas matrizes curriculares para incluir novas abor-
dagens à temática dentro da rotina acadêmica. A gerente 
da Educação Profissional de Nível Médio (GETNM), Hele-
na Coura, explica que essa questão não deve ser tratada 
como disciplina, mas de forma transversal, indo além das 
bases curriculares de história e geografia.

Com a criação dos Grupos de Trabalho (GT´s) - compos-
tos por uma representação da Pró-Reitoria de Ensino 
(Proen), três docentes e um técnico pedagógico - existe 
uma proposta do instituto em incluir, além da etnicidade, 
outras questões relevantes para a formação cidadã dos 
seus estudantes. Segundo a pedagoga Helena Coura, os 
núcleos profissional e comum escrevem juntos os pro-
jetos dos cursos, seja na criação ou na alteração deles e, 
posteriormente, os representantes dos campi os levam 
para serem discutidos com os professores durante a jor-
nada pedagógica.

Desde 2010, por exemplo, o Campus Itapetinga desen-
volve iniciativas, propondo um novo olhar sobre questões 
de diversidade. Regiane Pereira da Silva, na época, estu-
dante do 1o ano de agropecuária, modalidade integrada, 
comenta que essas ações dão “a ideia de igualdade para 
com o outro, ajuda-nos a reconhecer e aprender sobre os 
afro-indígenas, de modo que a persistência em discutir 
tal assunto, faz-nos refletir sobre a importância e a vas-
ta diversidade cultural que estes trouxeram para o nosso 
meio”, pontua.

A partir da experiência e da militância no movimen-
to negro das docentes Rosemeire Nascimento e Izanete 
Marques, a comunidade do instituto (especialmente, os 

Etnicidade como pauta pedagógica

Instituição estimula a transdisciplinaridade da temática 
nos seus pilares Ensino, Pesquisa e Extensão

“...a persistência em discutir tal 
assunto, faz-nos refletir sobre a 

importância e a vasta diversidade 
cultural que estes trouxeram para o 

nosso meio”
Regiane Silva

E N S I N O

estudantes) tem participado de discussões e atividades 
como intercâmbio com a ONG Casa do Boneco, localizada 
no município de Uruçuca, para a capacitação de profes-
sores e técnicos-administrativos; visitas a instituições li-
gadas à afrodescendência; realização do seminário sobre 
cultura afro-indígena durante a Semana da Consciência 
Negra em 2011; cursos de  capoeira, maculelê, samba de 
roda e puxada de rede.  “Eu consigo perceber uma mu-
dança no discurso dos alunos. Eles agradecem por essas 
atividades mostrarem um mundo além do deles”, afirma 
a professora Rosemeire Nascimento.

Em Guanambi, a professora Rosângela Figueiredo, junta-
mente com quatro estudantes bolsistas e dez colabora-
dores, desenvolve uma pesquisa  sobre questões étnicas 
no período colonial do distrito Ceraíma com o objetivo de 
saber como se faz a História na prática, ou seja, análise de 
documentos de compra e venda de escravos para, poste-
riormente, relatar o cotidiano deles. Já, no seu  outro pro-
jeto, a docente faz uma pesquisa sobre a cultura popular 
do sertão, revelando tradições culturais afro-brasileiras 
como a crença nos orixás, por meio de terreiros de can-
domblé, a umbanda e a perpetuação dos reisados.

No Campus Governador Mangabeira, além dos eventos 
temáticos em novembro, a assistente social Maria Ase-
nate, juntamente com uma estagiária da área de serviço 
social e duas estudantes do curso presencial de supor-
te e manutenção em informática, implementa o projeto 
“A escola enquanto espaço de diversidade e valorização 
da História e da Cultura Afro-Brasileira: a aplicabilidade 
da lei 10.639/2003 nas escolas da cidade de Governador 
Mangabeira e Muritiba-BA” em seis colégios municipais e 
estaduais. “A escola deve fomentar e dar continuidade ao 
debate de temas polêmicos e necessários à formação do 
indivíduo singular e plural inserido nesta sociedade ra-
cista, sexista, desigual que, na sua História, conviveu por  
quase três séculos com a escravidão”, enfatiza Asenate.

Para reforçar a temática dentro do instituto, há previsão 
de se criar, em 2013, o Neabi (Núcleo de Estudos Afro-
-Brasileiros e Indígenas) que terá como função investigar 
a questão da igualdade e da proteção dos direitos de pes-
soas e grupos étnicos atingidos por atos discriminatórios 
através de estudos, pesquisas e ações que desenvolvam 
formação nos aspectos artísticos e culturais.

“Eu consigo perceber uma mudança 
no discurso dos alunos. Eles 
agradecem por essas atividades 
mostrarem um mundo 
além do deles” 
Rosemeire Nascimento
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Novos direcionamentos de vida

Em funcionamento no Instituto Federal Baiano (IF Baiano) desde 2010, o Programa Mulheres Mil acontecia inicialmente 
nos Campi Uruçuca, Valença e Santa Inês. Para essa primeira fase, foi realizada, através de processo de seleção, uma 

chamada nacional da Setec (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica) do MEC (Ministério da Educação).

Na época, segundo Elielma Fernandes, coordenadora do programa no  Campus Valença, foi feito um mapeamento histó-
rico e um perfil psicológico para servir de orientação individual no curso com base nas histórias de vida delas. “Desde o 
início, elas começaram a ter aulas de história e direito da mulher, de educação patrimonial e doméstica. Os cursos servi-
riam para qualificar, mas também para melhorar a autoestima dessas mulheres”, informou a professora.

E X T E N S Ã O

 Alunas do Programa Mulheres Mil no Campus Uruçuca

Devido à proximidade do evento Copa do Mundo, em 
2014, a proposta de curso único (incluindo formação bá-
sica e técnica) passa por uma reformulação e recebe um 
formato novo: as estudantes realizam primeiramente a 
formação básica  para depois decidirem qual curso téc-
nico desejam fazer, além de que o Programa Mulheres Mil 
será incluso dentro do “Mapa de Oportunidades”, ou seja, 
ofertar cursos de qualificação necessários à realidade de 
cada região.

Mércia Xavier, coordenadora geral de Programas e Pro-
jetos na PROEX, comenta que o IF Baiano tem previsão 
de estender a proposta para mais campi ainda em 2013, 
incluindo áreas mais diversas e professores com disponi-
bilidade e afinidade em trabalhar com público diferencia-
do (o que inclui até parcerias com secretaras de Estado e 
instituições do “Sistema S” - Sesc, Senai, Senac).

No IF Baiano, os projetos e os cursos ofertados são:

Campus Uruçuca
Projeto: “O Sabor do Saber”
Cursos:  Camareira; Processamento de Alimentos.

Campus Santa Inês
Projeto:  “Mulheres Autossustentáveis do Vale do Jiquiriçá”
Cursos: Padeiro e Confeiteiro; Operador de Processos na 
Indústria de Alimentos.

Campus Valença
Projeto: “Valencianas Mil”
Curso:  Qualificação em Economia Social e  Doméstica.

Campus Guanambi
Projeto: “MARIAS, ANTÔNIAS E  SEBASTIANAS: Saberes de Ser 
Tão Mulher”
Cursos: Corte e Costura; Processamento de  Alimentos.

Pelo ‘Mulheres Mil’, o IF Baiano leva a proposta de equa-
cionar a educação profissional e tecnológica como estra-
tégia para o desenvolvimento e a inclusão social de mu-
lheres que moram na região de abrangência dos campi.  
“Ele deveria se chamar curso ‘eu posso’ porque a maioria 
das mulheres acordou para dizer eu posso mudar minha 
vida se ela não estiver como eu gostaria que estivesse”, 
enfatizou Cinira Fernandes, professora no Programa no 
Campus Uruçuca, ao ser questionada sobre a importância 
do Programa Mulheres Mil.

Na sua formatação, o projeto é 
desenvolvido pela implantação do 
Sistema de Acesso, Permanência 
e Êxito - constituição e qualifi-
cação de equipe multidisciplinar; 
instalação de escritório de acesso 
em cada campus; aulas teóricas 
e práticas a partir da metodologia 
de Paulo Freire (reconhecimento 
dos saberes  previamente adqui-
ridos); parcerias com instituições públicas e iniciativa pri-
vada. O que possibilita trazer para sala de aula estudantes 
como a senhora Ivone dos Santos, há muitos anos afas-
tada dos bancos escolares e empolgada com as possibili-
dades oriundas do curso. “Muito bom para o crescimento 
da minha família e da minha comunidade”, falou.

Elielma Fernandes. Professora do curso técnico em Meio am-
biente na modalidade subsequente, Coordenadora de Pesquisa 
no Campus Valença e Coordenadora do Programa Mulheres Mil

Ivone dos Santos

Reunião do Programa Mulheres Mil
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PROEJA
Tempos de mudança e transformação

do que, no primeiro caso, ainda atinge um público ainda 
mais específico – Pessoas com Necessidades Especiais.

O Campus Catu, por exemplo, iniciou sua primeira tur-
ma, em 2006, ofertando o curso de informática. Mas, em 
2008, após a realização de um diagnóstico na região para 
avaliar suas demandas, o IF Baiano substituiu o curso por 
técnico em cozinha. “Na cozinha, quanto mais experi-
ência você tiver mais respaldo se tem. O conhecimento 
da vivência é solidificado com as pesquisas no Instituto”, 
afirma Sandra Cerqueira de Jesus, professora do curso.    

Nos cursos do Proeja é muito comum observar pessoas 
mais velhas, casadas e com filhos. Por isso, há a preo-
cupação de acesso e permanência deles na instituição. 
Assim, são utilizadas práticas de assistência estudantil a 
exemplo do repasse de recurso mensal de R$ 100, trans-
porte e alimentação. “Muito estão afastados da escola há 
muito tempo. Vieram para o Proeja pela possibilidade de 
fazer o ensino médio”, afirma Kelly Cristina, professora de 
Português e Inglês no Campus Catu.

Luís da Conceição, 54 anos, é 
um exemplo típico, pois vol-
tou aos estudos depois de 30 
anos para fazer o técnico em 
cozinha no Campus Catu. Esta 
experiência de retorno à es-
cola, segundo ele, foi a melhor 
após 16 anos de desemprego. 
“Esse curso abriu novas por-
tas para continuar a estudar,
ter empregos melhores. Concluí em 2013, vou fazer Enem 
este ano e quero fazer gastronomia – área com muitas 
oportunidades”, sonha Luís. Ele conta que seu filho tam-
bém estudou no IF Baiano e formou-se no ano passado 

Trabalhar com Educação de Jovens e Adultos no Brasil 
é um dos maiores desafios para todos os profissionais 

da área de educação, sejam gestores, professores, pes-
quisadores ou técnicos-administrativos, principalmente 
porque a grande questão é: como atrair e manter estes 
estudantes?

Diante de uma realidade complexa em que muitos pre-
cisam deixar os bancos escolares desde cedo, especial-
mente por questões econômicas, o Proeja (Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos) vem 
com o desafio de levar, junto com a interiorização do en-
sino, uma aproximação com este público – pessoas aci-
ma de 18 anos e distante da escola há muitos anos.

O Proeja nos Institutos Federais está inserido nas moda-
lidades integrada e subsequente ou ainda na FIC (Forma-
ção Inicial e Continuada) atreladas ao ensino médio ou 
fundamental. Na sua estrutura curricular, existe a pro-
posta de trabalhar a concepção da pessoa enquanto ser 
histórico-social, a perspectiva integrada, a incorpora-
ção de saberes sociais extraescolares, a experiência do 
educando na construção do conhecimento, a prática de 
pesquisa, a construção participativa e a (inter-trans) dis-
ciplinaridade.

No Instituto Federal Baiano (IF Baiano), os cursos são in-
tegrados, ou seja, desenvolvem-se durante um período 
de quatro anos com a inclusão de disciplinas da matriz 
curricular do ensino profissional com médio ou ainda 
com o ensino fundamental no caso de FIC. Além dos cur-
sos regulares de técnico em cozinha, informática, agro-
pecuária, cozinheiro geral, serviços de restaurante e bar 
e operador de microcomputador, são ofertadas especia-
lizações em EJA nos Campi Catu e Senhor do Bonfim, sen-

 Luís Barros da Conceição, 
Ex-aluno Proeja

E N S I N O

Como surgiu no IF Baiano?

O Proeja (Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jo-
vens e Adultos) foi instituído pelo decreto 
5.840, de 13 de julho de 2006, que trouxe 
a EJA no âmbito da Educação Profissional 
na Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica.

Pelo decreto, a oferta passa a ser obrigató-
ria e estabelece as bases, definindo tipos 
de formação, carga horária mínima, diretri-
zes para escolha dos cursos, percentual de 
vagas etc.

Inicialmente, o Instituto passou a ofertar 
quatro cursos para jovens e adultos. Atu-
almente, ofertam-se três cursos técnicos 
integrados, três cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC) e duas pós-graduações 
lato sensu.

Campus Catu: Técnico em Cozinha (Integrado); 
Serviço de Restaurante e Bar (FIC); Cozinheiro 
Geral (FIC); Operador de Microcomputador 
(FIC); Especialização em Educação de Jovens e 
Adultos com Necessidades Especiais

Campus Guanambi: Técnico em Informática 
(Integrado)

Campus Santa Inês: Técnico em Agropecuária 
(Integrado)

Campus Senhor do Bonfim: Especialização em 
Educação Profissional Integrada à Educação 
Básica na Modalidade de Jovens e Adultos

na área de agropecuária. “Sem estudo, ninguém vai para 
lugar algum”, afirma, categoricamente, Conceição.

Para Iracione Barreto, ex-estudante do curso técnico em 
cozinha e, atualmente, estudante do curso superior de 
licenciatura em Química, a vivência trouxe-lhe aprendi-
zados pessoal e profissional, seja aprendendo a aceitar as 
diferenças ou respeitando o próximo, além da prepara-
ção para o mundo do trabalho. “Eu me sinto preparada, 
qualificada”, destaca Iracione. Com seu curso técnico, 
ela conseguiu uma oportunidade de estágio em um hotel 
resort em Imbassaí. “Professores são capacitados e nos 
qualificam para que possamos ir ao mercado lá fora”, 
orgulha-se ao comentar sobre o IF Baiano.

Outro dado relevante é o interesse das empresas por pro-
fissionais desse perfil devido à experiência profissional e 
à qualificação técnica. “Alguns alunos pensavam que te-
riam enormes dificuldades em se inserir no mercado de 
trabalho por conta da idade e do tempo relativamente 
demorado para voltar à escola e se formar. Mas, a situa-
ção foi outra”, comenta Sandra.

Para o futuro, segundo Amanda Nogueira, coordenadora 
do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, espera-se 
mais oferta de vagas, conforme o decreto 5.840/2006, 
de forma gradativa e com a garantia da qualidadade e 
ainda a substituição de cursos devido à verificação de 
novas demandas. Para isso acontecer da melhor maneira 
possível, existe uma expectativa de um evento com todos 
os profissionais do Instituto que trabalham com o Proeja. 
“A Proen (Pró-Reitoria de Ensino) realizará encontro de 
formação para gestores, professores e equipe técnico-
-pedagógica (Ainda este ano)”, finaliza.

“Professores são capacitados 

e nos qualificam para que 

possamos ir ao mercado lá fora”

Iracione Geraldine Barreto. Estudante do curso superior de li-

cenciatura em Química do Campus Catu.
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Alunos do Campus Guanambi

IF Baiano:
interiorização e expansão

Há 5 anos, desenvolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão
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Desde dezembro de 2008, a Bahia passou a viver uma 
outra fase da educação com a chegada de dois Insti-

tutos Federais, sendo um deles o Instituto Federal Baiano 
(IF Baiano). “A implantação do IF Baiano foi de suma im-
portância para a educação na Bahia, principalmente nas 
regiões agrícolas. Mudou-se a forma como as agrotéc-
nicas trabalharam durante anos. As escolas vêm sendo 
ampliadas e melhoradas suas estruturas e o seu corpo 
funcional”, destaca o reitor Edson Moura.

Os IFs têm, entre algumas de suas propostas, a oferta de 
educação profissional e tecnológica verticalizada (desde 
o ensino básico ao superior); o desenvolvimento basea-
do em demandas sociais e regionais; a produção, o de-
senvolvimento e a transferência de tecnologias sociais; o 
estímulo e a realização de pesquisa; o desenvolvimento 
de programas de extensão. “A criação trouxe bastan-
te esperança para nós, servidores das antigas escolas 
agrotécnicas. É um momento ímpar para a educação 
profissional do nosso país. Vamos continuar crescendo”, 
enfatiza João Batista, diretor de administração e planeja-
mento do Campus Senhor do Bonfim.

O IF Baiano possui reitoria na capital e todos os seus cam-
pi, no interior, em regiões de destaque para a economia 
baiana, tendo a maioria dos seus estudantes provenien-
tes do campo. “O Instituto nos permitiu dar continuidade 
ao trabalho que já estávamos fazendo aqui e possibilitou 
a ampliação de cursos tanto para estudantes do ensino 
médio quanto do ensino superior”, destaca Nelson Viera, 
diretor-geral do Campus Santa Inês.

Na interiorização, além de ensino, também são desenvol-
vidos os pilares de pesquisa e extensão. “Nós ampliamos 
a oferta de cursos nos campi. Hoje, temos cursos técni-
cos e superiores além de cursos oferecidos na modalida-
de EaD. Além disso, nós não só formamos alunos para o 
mercado de trabalho, mas também formamos pesquisa-
dores”, declara o reitor Edson.

Com esse projeto, estudantes de distintas realidades po-
dem escolher cursos mais adequados às suas necessi-
dades. São eles: integrados (ensino médio com técnico), 
Proeja (integrado para alunos acima de 18 anos), Proe-
ja/FIC (integrado com o ensino fundamental e de menor 
duração),  subsequentes (curso técnico) presenciais ou 
a distância (EaD), superiores (bacharelados, engenharias, 
tecnológicos e licenciaturas) e especializações (pós-gra-
duação lato sensu). “Nós temos também a preocupação 
com a formação voltada à cultura regional. Se nós somos 
fortes em caprino e ovinocultura, então, temos que colo-
car um curso forte nessa área para que sejamos referên-
cia nacionalmente”, afirma Aécio Duarte, diretor-geral 
do Campus Senhor do Bonfim.

O diretor-geral do Campus Catu, Alex Dias, lembra ainda 
que os cursos do Instituto favorecem famílias agrícolas e 
pequenas empresas rurais. “São para essas pessoas que 
nós precisamos dar atenção e educação. Através do pes-
soal de cooperativas e associações, poderemos possibili-
tar o desenvolvimento do campo, mas, para isso aconte-
cer, nós precisamos capacitá-los”, comenta Alex.
  
Sérgio Donato, professor e pesquisador do Campus Gua-
nambi, explica como funciona, na prática, essa articula-
ção de Ensino, Pesquisa e Extensão dentro de um Institu-
to Federal. Seu grupo de pesquisa, por exemplo, trabalha 

IF Baiano:interiorização e expansão
Há 5 anos, desenvolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão

Novos campi

A lei  nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, institui a Rede Fe-

deral de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) surge da união das anti-

gas Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, Santa Inês, Senhor 

do Bonfim e Guanambi e das Escolas Médias de Agropecuária 

Regionais da Ceplac (Emarcs) de Uruçuca, Valença, Itapetinga e 

Teixeira de Freitas, agregando também à sua estrutura os Campi 

Bom Jesus da Lapa e Governador Mangabeira.

Na atual fase de expansão, o Instituto terá campi nas cidades 

de Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e Xique-Xique, além de UEPs 

(Unidades de Educação Profissional) em Luís Eduardo Magalhães 

e Medeiros Neto.

A D M I N I S T R A Ç Ã O

com fruticultura (banana, manga e umbuzeiro) desde 
1997 e palma forrageira, desde 2007, atendendo arranjos 
produtivos locais e regionais do semiárido. Essas pesqui-
sas já resultaram em dissertações e teses, atividades de 
extensão com comunidade local, realização de palestras 
e publicações em periódicos. “É uma atividade contínua. 
Ensina-se porque o aluno trabalha com isso, estende o 
que pesquisou e divulga para atender o produtor e a co-
munidade científica”, diz.

Já Charles Leonel, coordenador do núcleo de extensão 
do Campus Guanambi, fala sobre a importância de se le-
var tecnologia para as pessoas fora do campus e como 
aprende com elas também. “Temos serviço de extensão 
focado na região: desenvolvemos Pronatec (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) com 
quatro cursos – dois, subsequentes e dois, FIC (Formação 
Inicial e Continuada) – e Mulheres Mil que traz efeito mui-
to positivo na região. E ainda programas internos de bolsa 
e projetos para atenderem realidades da nossa região, 
tentando auxiliar comunidades do entorno”, declara.

Além do desenvolvimento dos pilares Ensino, Pesquisa e 
Extensão, é observável o crescimento da infraestrutura 
do IF Baiano através do planejamento e do acompanha-
mento da expansão pelas áreas de administração e enge-
nharia. Segundo o engenheiro civil Diego Nogueira, chefe 
do setor de informações institucionais substituto, serão 
entregues, ainda em 2013: Campus Bom Jesus da Lapa; 
consultório odontológico e laboratório de solos e geomá-
tica (Campus Uruçuca); reforma do laboratório de artes, 
ampliação de pavimentação, construção de espaço mul-
tiuso e reforma e ampliação de garagem (Campus Teixeira 
de Freitas).

Para 2014, o engenheiro Nogueira já pontua as inaugu-
rações previstas: construção de laboratórios, salas aca-
dêmicas e administrativas e laboratórios (Campus Catu); 
construção do complexo pedagógico e bloco de salas de 
aulas (Campus Senhor do Bonfim); construção de centro 
de equoterapia e ampliação de pavimentação (Campus 
Itapetinga); ampliação e reforma do centro de tecnologia 
de alimentos (Campus Uruçuca); ampliação de pavimen-
to e ginásio (Campus Santa Inês); pavimentação e cons-
trução de baia para aprisco e engorda de suíno (Campus 
Guanambi) e entrega de 4 novos campi (Alagoinhas, Ita-
beraba, Serrinha e Xique-Xique).

Dentro dessa perspectiva de expansão e interiorização, 
Maurício Santana, diretor de administração e planeja-
mento do Campus Uruçuca, 
que trabalha no IF Baiano há 
três anos, comenta o que sig-
nifica esse projeto de Instituto 
Federal na sua vida enquanto 
servidor público. “É gratifi-
cante estar trabalhando no 
Instituto, ambiente de apren-
dizado muito grande. A gente 
vê, no dia a dia, a construção 
de uma instituição, que esta-
mos ajudando a construir. O 
projeto é grandioso e promis-
sor”, finaliza.

Números no IF Baiano 2 Unidade de Educação Profissional;

10 grupos de pesquisa

Estrutura: 126 salas de aula, 52 laboratórios, 9 

refeitórios, 3 ginásios de esportes, 9 bibliotecas 

e 29 unidades de campo

262 bolsas de iniciação científica

Política de Assistência Estudantil: 1.747 auxílios

Parcerias: 167 convênios de estágio e 28 acordos 

de cooperação técnica

Jardel Rodrigues 
Um entre os 707 alunos 

do Campus Teixeira de Freitas

9325 alunos

 matriculados 1051 servidores

558 técnico-administrativos e 493 docentes

10 campi e até 2014 teremos 04

 

novos campi
(Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e Xique-Xique)

São 55 cursos ofertados:

                  

                
  
                       
                 

e +
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A prática esportiva está entre um dos principais meca-
nismos garantidores da qualidade de vida e do desen-

volvimento humano. Quando se pensa em esporte dentro 
de uma instituição de ensino, as dimensões desse assun-
to ganham proporções ainda maiores. Segundo o profes-
sor Floriano Alberto de Assis, coordenador de esporte na 
Pró-Reitoria de Extensão (Proex), existem muitos benefí-
cios trazidos por essa prática como socialização, integra-
ção e melhoria da parte anatomofisiológica.

E se falar de bem-estar significa considerar a pessoa com 
saúde no aspecto mental e físico, o esporte faz-se como 
uma ferramenta essencial a ser estimulada e motivada 
para o desenvolvimento integral do indivíduo. Para o reitor 
Edson Moura, professor de educação física, as vertentes 
tecnicista (favorece desenvolvimento físico) e humanis-
ta (auxilia na formação humana) devem ser trabalhadas, 
por isso “nos nossos eventos esportivos, incentivamos o 
aluno a chegar com os melhores tempos, mas também 
estimulamos a integração, a troca de conhecimento e a 
fusão de identidade entre os jovens”, relata.

No Instituto Federal Baiano (IF Baiano), a realização desses 
tipos de eventos acontecem desde a sua antiga formação 
composta pelas antigas Escolas Agrotécnicas Federais e 
pelas Escolas Médias de Agropecuária Regionais da Ce-
plac (Emarcs) com campeonatos e jogos estudantis nas 
regiões das unidades de ensino da época, possibilitando 
intercâmbios entre unidades da instituição e de outros 
Estados a exemplo de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Com a nova institucionalidade, os jogos escolares já fo-
ram realizados nos Campi Senhor do Bonfim (2009), 
Valença (2010) e Teixeira de Freitas (2011) em diversas 
modalidades como futebol de salão (futsal), futebol de 
campo, voleibol, handebol, xadrez e atletismo, além do 
evento paralelo “Rainha dos Jogos” no qual é escolhida 
uma atleta participante para desfilar com traje típico da 
região. “A gente deixa, no período dos jogos, alguns mo-
mentos livres para a confraternização dos alunos, para 
eles se conhecerem e traçarem experiências”, explica Ni-
valdo Carvalho, professor de Educação Física do Campus 
Guanambi.

Esporte e desenvolvimento educacional

Aula de Educação Física no Campus Teixeira de 
Freitas ministrada pelo professor Ricardo Rabelo

E X T E N S Ã O

Também vista como inclusivo e transmissor de valores 
positivos, seja dentro ou fora da sala de aula, a prática 
esportiva contribui para o respeito das diferenças entre 
os estudantes, segundo Nivaldo. Nos eventos do Campus 
Guanambi, por exemplo, existe a possibilidade de intera-
ção com outros municípios nos torneios intermunicipais 
e participação dos alunos, no mínimo, em duas modali-
dades nos jogos interclasses.

Seja em eventos internos ou externos, a preocupação 
maior de quem atua nessa área ainda é a democratização 
do acesso à atividade. Floriano explica que existe um estí-
mulo à prática tanto para servidores como para estudan-
tes. Na reitoria, acontece jogo de futebol masculino entre 
os servidores todas as sextas-feiras nas proximidades do 
Instituto. Já o envolvimento de professores e técnicos-
-administrativos de todo o Instituto (reitoria e campi) é 
possível através de ações pontuais internas nos campi ou 
ainda nacionais como  Edsife (Encontro Desportivo dos 
Servidores das Instituições Federais de Ensino) que geral-
mente acontece de forma anual. Segundo Floriano, houve 
destaque, na última edição, nas modalidades futebol so-
ciety master, atletismo e xadrez nas posições 1º, 2º e 3º, 
respectivamente.

Para os estudantes, além dos jogos interclasses e inter-
nos, alguns campi, a exemplo de Catu, Teixeira de Freitas 
e Itapetinga, têm participado de campeonatos estaduais 
promovidos nas suas regiões. Para as atividades externas, 
profissionais do Instituto mobilizam-se antes das viagens 
para a realização de treinamentos com os atletas a fim 
de que estejam entrosados e seja montado um esquema 
tático para as partidas oficiais dos eventos espor-
tivos. Agora, entre 10 e 15 de agosto de 
2013, uma delegação com 90 estudantes 
esteve na Paraíba para a etapa Nordeste 
dos Jogos Brasileiros das Instituições Fede-
rais (JIF 2013) nas modalidades  voleibol de 
praia (masculino e feminino), futsal (mas-
culino e feminino), handebol (masculino e 
feminino), futebol de campo, xadrez e tênis 
de mesa. Na edição de 2010, houve algu-
mas conquistas como medalhas de prata 
no futsal masculino e bronze no futebol de 
campo.

Roda de Capoeira na Feira de 
Ciências do Campus Guanambi

Projetos

Futebol Federal: Integrando Esporte e For-

mação Profissional (Campus Governador 

Mangabeira) – Projeto, realizado em parceria 

com as entidades municipais (Prefeitura e Se-

cretarias de Esportes e Administração), que 

pretende atender 20 jovens, entre 11 e 14 

anos, matriculados na rede pública de ensino, 

promovendo a prática de futebol e estimulan-

do a motivação para os estudos.

Programa Segundo Tempo (Campi Catu e Se-

nhor do Bonfim) – Iniciativa do Ministério do 

Esporte que objetiva democratizar o acesso à 

prática e à cultura do esporte educacional. Na 

chamada de 2010, os Campi Catu e Senhor do 

Bonfim foram beneficiados para a realização 

do programa. Agora, em 2013, o projeto inicia-

rá e terá a participação de 200 alunos.
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Que tal o desafio de atuar na formação de profissionais 
enfatizando o desenvolvimento socioeconômico? E 

estar alinhado aos arranjos produtivos locais? Estimular a 
pesquisa, promovendo tecnologias sociais? Essas são al-
gumas das finalidades e das características inerentes aos 
Institutos Federais (IFs). No IF Baiano, espalhado em 13 
municípios baianos (reitoria, campi e UEPs – Unidades de 
Educação Profissional), não seria diferente.

De acordo com Rafael Própolis, pesquisador e professor 
do Campus Senhor do Bonfim, os projetos desenvolvidos 
são trabalhados sob o crivo da indissociabilidade ‘Ensino, 
Pesquisa e Extensão’. A integração com a comunidade e a 
articulação do Instituto com associações de agropecua-
ristas e instituições governamentais têm gerado recipro-
camente excelentes resultados.

Na realidade de Senhor do Bonfim, localizado a 375km 
de Salvador, em pleno semiárido baiano, um dos grandes 
desafios está em lidar com clima seco e subúmido: varia-
ções de temperatura, poucos ventos, intenso calor e frio 
à noite em algumas épocas do ano. Por isso, atividades 
com mineração e agropecuária ao lado de intervenções 

com projetos, como ações de fomento e difusão de co-
nhecimento científico feitas pelo IF Baiano, são impor-
tantes para a prática das culturas econômicas locais. Se-
gundo Rafael, embora muito proveitosas e lucrativas, as 
atividades requerem cuidados imprescindíveis que nem 
sempre o agricultor percebe e adota.
 
Na região, há um destaque para o sisal. Dele, é possível 
aproveitar as fibras para artesanato, forragens, cordas, 
esfofos, tapetes, formulação de xampu anticaspa e cre-
me contra micose e fungos. A Bahia é responsável por 
95% da produção nacional, por isso a preocupação para 
que haja um bom relacionamento entre o produtor e o 
pesquisador, principalmente no respasse de informações 
sobre melhor trabalho com essa cultura.
 
Própolis comenta sobre o fenômeno da “Podridão Ver-
melha do Sisal” em que fungos matam o vegetal e impede 
o rendimento da planta para posterior extração de insu-
mos. Ele diz que não há qualquer produto químico e bio-
lógico ou método de controle dessa doença. “A solução é 
retirar o vegetal contaminado e substituir por uma muda 
sadia dessa espécie”, explica.

A ciência como interventora da 
realidade local
Projetos do IF Baiano Campus Senhor do Bonfim impulsionam desenvolvimento 
socioeconômico

Professora Jaciara Campos com os estudantes curso técnico em 
Agropecuária na aula de Zootecnia

Estudante realizando uma ordenha mecânica no 
Campus Senhor do Bonfim

P E S Q U I S A

O pesquisador diz que o problema está na falta de infor-
mação dos agricultores que tomam medidas equivocadas 
de combate a essa praga. “Eles acham que a substituição 
do vegetal afetado por uma muda em boas condições não 
influencia no andamento da atividade nas propriedades 
de sisal. Enganam-se. Caso não realizem os procedimen-
tos adequados, a situação tende a piorar”, esclarece Ra-
fael.

Além da agricultura, a pecuária também apresenta des-
taque com a cultura de caprinos, ovinos de corte e bovi-
nos de leite – esse último abastece mensalmente cerca 
de 20 mil litros de leite da bacia de Quicé, distrito de Se-
nhor do Bonfim. Por isso, o Instituto acompanha de perto 
o trabalho de pecuaristas nessa prática. Há, por exemplo, 
uma estação mecanizada para a coleta do leite nas ins-
talações do campus. “O IF Baiano facilita o acesso ao co-
nhecimento: dispõe de instalações e equipamentos ne-
cessários para que o proprietário obtenha visão técnica 
e adquira possibilidades de operar e gerir suas atividades 
com maior autonomia”, afirma Propólis.

Estímulo Acadêmico 

O professor Rafael comenta ainda sobre o estímulo à ci-
ência que o município proporciona aos pesquisadores. Ele 
relata que é comum estudantes identificarem objetos de 
pesquisa, começarem a analisar problemáticas, procura-
rem docentes para orientá-los nos seus trabalhos e ir a 
campo para estudar casos do semiárido baiano.

A concessão de bolsas de iniciação científica (PIBIC – 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) 
e PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência -, por exemplo, são estímulos financeiros à 
prática científica seja através de projetos de pesquisa e/
ou extensão.

Além disso, a formação acadêmica de profissionais espe-
cialistas em  Desenvolvimento Sustentável no Semiárido 
com Ênfase em Recursos Hídricos pelo IF Baiano, através 
do Programa de Pós-graduação Lato Sensu, representa 
novas possibilidades para o futuro da região. “O IF Baiano 
busca agregar o caráter técnico e social da ciência, que é 
a aplicação do conhecimento na realidade da comunida-
de”, finaliza Rafael.

O que são Arranjos Produtivos Locais (APLs)?

Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políti-
cos e sociais que apresentam vínculos. Envolvem a parti-
cipação e a interação de empresas (produtoras de bens e 
serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamen-
tos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializado-
ras, clientes) e suas variadas formas de representação e as-
sociação. Incluem também outras organizações públicas e 
privadas como instituições de ensino,  pesquisa, desenvol-
vimento, política, promoção e financiamento.

Professor José Marcone Reis e alunos do curso técnico em 
Agropecuária do Campus Senhor do Bonfim
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Talvez pensar numa formação técnica em floresta fosse 
algo impossível há alguns anos, quando falar de sus-

tentabilidade não era um assunto tão em voga. Contu-
do, hoje, existirem cursos pensando no melhor uso dos 
nossos recursos naturais é visto por todos como algo 
essencial. “Acreditamos, que, como a região é promis-
sora na área de Floresta, já que temos grandes empresas 
em produção de celulose de eucalipto, esta mão de obra 
pode ser bem aproveitada, já que sabemos que é exigida 
formação para atuar”, explica Marcelito Almeida, diretor-
-geral do Campus Teixeira de Freitas.

Uma formação voltada para produção de mudas, extração 
e beneficiamento da madeira, através de menor impacto 
ambiental, com preservação e conservação de projetos 
florestais e fiscalização e monitoramento de fauna e flora 
silvestres, assim é o arcabouço teórico do estudante que 
passa a ter contato com temas como manejo, silvicul-
tura, legislação, meio ambiente, colheita e tecnologia de 
madeira, mecanização florestal, ecologia, bioclimatolo-
gia, fisiologia vegetal e fitossanidade.

Desse modo, ser um profissional em Floresta representa 
contribuir para o desenvolvimento sustentável de muni-
cípios, interferindo de maneira positiva em diversos seto-
res da economia que ofertará para a sociedade produtos e 
serviços articulados com a preservação do meio ambien-
te. “Os estudantes estão sendo preparados para exerce-
rem atividades em grandes empresas que produzem ce-
lulose e também em associações, prefeituras, empresas 
produtoras de carvão e em serrarias, além do trabalho 
que eles podem fazer com paisagismos e recuperação de 
áreas degradadas”, comenta Alberto  Chirinda, professor 
e pesquisador do Campus Teixeira de Freitas.

Em Teixeira de Freitas, o curso é ofertado nas modali-
dades integrada (ensino médio com técnico em quatro 
anos) e subsequente (ensino técnico em dois anos). Ao

estudante, existe a pos-
sibilidade de aprendi-
zado em sala de aula, 
no campo e nas visitas 
técnicas, sendo que ao 
final é obrigatória a rea-
lização de um estágio de 
200 horas. “A pesquisa 
de mercado que foi re-
alizada antes da implan-
tação do curso identifi-
cou que a demanda por 
técnicos em Floresta 
cresce a cada dia den-
tro da nossa realidade”, ressalta Alberto.

Antes era mais comum a formação especializada no sul 
do país, mas, com o desenvolvimento desse campo de 
atuação no sul da Bahia e no Espírito Santo, ter técni-
cos preparados na instituição traz um grande impacto 
devido à necessidade de reflorestamento e conservação 
da Mata Atlântica, enfatiza Marcelito. É esse profissional 
que trabalha ligado ao engenheiro florestal e aos operá-
rios. “Ele implementa as decisões técnicas tomadas pelo 
engenheiro. Por isso, a necessidade dessa mão de obra 
especializada para que as atividades ocorram de forma 
correta e os objetivos sejam alcançados”, fala o diretor 
do campus.

Além do Ensino, o pilar Pesquisa- Dentro dessa ótica de 
sustentabilidade, o pesquisador Chirinda desenvolve o 
projeto “Estudo do Fragmento de Mata Atlântica do IF 
Baiano - Campus Teixeira de Freitas”. “O objetivo é fazer 
o levantamento de espécimes vegetais raros presentes 
neste fragmento, remanescente de Mata Atlântica, cujo 
entorno foi afetado pela ação do homem, resultando em 
área de campos, pastagens e plantações de eucalipto 
(uma espécie não-nativa)”, explica o professor.

Técnico em Floresta: formação 
sustentável para atuar na 
produção de madeira

E N S I N O

Segundo Alberto, apesar de ter a dificuldade em se fa-
zer a identificação correta das espécies da mata nativa 
devido à ocorrência de várias espécies e por as árvores 
serem jovens e não possuírem flores, frutos e sementes 
que ajudem na identificação botânica correta, a impor-
tância desse estudo está no fomento ao conhecimento da 
riqueza das matas naturais, estímulo à vocação científica 
de estudantes e o despertar da consciência ambiental.

Ainda com a proposta de fomentar o desenvolvimento da 
área de floresta, está em andamento o projeto “Nossas 
árvores - Conhecendo e Multiplicando Árvores Nativas 
no Ambiente Escolar” com a participação dos estudan-
tes Francielle Oliveira e Marco André Rocha. Alberto diz 
que esse último tem como proposta a divulgação das es-
pécies nativas brasileiras nas escolas municipais e tem o 
financiamento da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

Em entrevista, as estudantes Francielle Oliveira e Zenildes Rodri-

gues respondem o porquê dessa escolha profissional.

Por que o curso técnico em Floresta?

Francielle - É uma área que tem se destacado 

na região, com várias empresas voltadas para 

o setor florestal, o que pode gerar oportuni-

dades de emprego para pessoas qualificadas.

(Assim) planejo conseguir, primeiramente, um estágio em uma 

empresa florestal, depois um emprego. Pretendo fazer faculdade 

de engenharia florestal ou biologia, mas sempre voltada para a 

área de árvores. (E) ainda continuar os estudos, fazendo mestra-

do, doutorado e pós-doutorado na área florestal.

Zenildes - Escolhi o curso por ser a área que 

mais precisa de profissionais para melhorar 

nossas florestas, fazer com que as pessoas co-

nheçam e respeitem as leis inerentes ao setor 

e monitorar o serviço ambiental da região.

(Para o futuro) planejo cursar engenharia florestal ou ambiental 

e trabalhar na Amazônia.

RE VISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA BAIANO

Fotos 1 e 2: aula do curso técnico em Florestas no 
Campus Teixeira de Freitas
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desafios do mundo do trabalho”, destaca. Por isso, a cada 
ano, é perceptível o crescimento e o desenvolvimento de 
eventos voltados ao universo científico nas mais diversas 
áreas do conhecimento promovidos por instituições de 
ensino e/ou pesquisadores.

Nesses encontros, é muito comum ter a apresentação 
oral e/ou escrita de trabalhos científicos com novas des-
cobertas e troca de vivências entre iniciantes e experien-
tes de instituições, cidades, municípios, estados ou até 
mesmo países distintos, mas com interesses em comum 
– a Ciência. Além do que, na maioria dos casos, os traba-
lhos viram publicações que servem de base para outras 
pesquisas posteriores. “Sou daqueles que acreditam que 
não existe educação de qualidade sem pesquisa, inova-
ção e extensão”, pontua Marcelo Oliveira, professor do 
Campus Catu.

Marcelo discorre seu olhar sobre o saber científico para 
esses diferentes públicos: bolsistas e pesquisadores. 
“Não se pode perceber que um bolsista de IC Jr (Iniciação 
Científica Júnior - estudante de ensino médio e técnico), 
que normalmente é um indivíduo na adolescência, tenha 
a mesma postura que um graduando, um pós-graduando 
(especialista), um mestre ou um doutor. Na IC Jr, a pes-
quisa tem finalidades como estimular o espírito crítico e
 criativo, criar afeição pelo mundo das 
ciências, ensinar-lhes práticas básicas 
de métodos e teorias científicas, etc. Já 
um pesquisador maduro, por exemplo, 
busca soluções e contribuições ao mun-
do da ciência e da sociedade que, via de 
regra, têm que ser inovadoras. Isso não 
significa que estudantes de IC e IC Jr não 
possam desenvolver e atuar na inovação 
ou desenvolver pesquisar e tecnologias 
originais”, explica o professor.

Há muito tempo, já é praticamente um consenso en-
tre professores e/ou pesquisadores o uso de even-

tos científicos enquanto uma relevante ferramenta para 
a formação de novos profissionais, independentemente 
da atuação futura deles, seja para a vida acadêmica ou 
para o mundo do trabalho. “A vivência dos alunos nes-
se universo múltiplo e diverso, inserido em atividades de 
Ensino,  Pesquisa ou Extensão, acaba por instigar os indi-
víduos a reagirem diante dos desafios propostos”, afirma 
o professor doutor Vandemberg Salvador, pró-reitor de 
pesquisa, pós-graduação e inovação.

Vandemberg explica que “a cada novo conhecimento 
desbravado pela experiência vivenciada, o sujeito adquire 
bagagem para novas empreitadas; dessa maneira, além 
do conhecimento formal e das disciplinas expressas pelo 
curriculum manifesto, os estudantes vivem/adquirem 
experiências que invariavelmente os capacitam para os-

Eventos Científicos são aliados da 
formação profissional

Vandemberg Salvador, pró-reitor de pesquisa, 
pós-graduação e inovação

Marcelo Souza Oliveira, professor 
do Campus Catu

P E S Q U I S A

São muitas vezes nessas atividades extracurriculares que 
o estudante desperta outras possibilidades para sua vida 
profissional ao frequentar um espaço diferenciado do que 
está habituado – a sala de aula. “A pesquisa contribui 
para a formação do aluno na medida em que ele pesquisa 
e apresenta o seu trabalho nas feiras. Ao contrário da sala 
de aula onde o aluno evita as avaliações, a feira é o mo-
mento de avaliação dele onde ele quer ser avaliado sobre 
sua pesquisa”, complementa Marcelo.

Por que o Connepi é tão relevante*?

Com a intenção de alinhar a pesquisa e a inovação ao de-
senvolvimento do Brasil, o VIII Connepi é mais uma opor-
tunidade para que os profissionais e os estudantes da 
Educação Profissional e Tecnológica reflitam sobre suas 
práticas, divulguem e encontrem os meios de aplicá-las 
na sociedade. “Há de haver uma sinergia constante entre 
os nossos alunos e os professores das mais diversas áreas 
do conhecimento no sentido de perceber que as grandes 
transformações - que nós esperamos nas áreas política, 
econômica e socioambiental -  passam, invariavelmente, 
pela pesquisa e pela inovação”, afirma Vandemberg.

Dentro da trajetória de cinco anos de existência, o IF Baia-
no, além de cumprir suas finalidades no âmbito da Edu-
cação Profissional e Tecnológica, estabelecidas pela Lei 
de Criação dos Institutos Federais (Lei n. 11.892/2008), 
está reconfigurando a área de pesquisa e inovação na 
instituição. De acordo com Salvador, as escolas agrotéc-
nicas estavam focadas na formação de técnicos de nível 
médio, os professores estavam voltados para a formação 
dos alunos para o mercado de trabalho e as atividades de 
pesquisa não eram o foco.
Com a transformação em Instituto Federal, foram dire-
cionados investimentos para equipamentos e laborató-
rios, além da contratação de profissionais com mestrado 
e doutorado. “Hoje, dispomos de bolsas Pibiti (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimen-
to Tecnológico e Inovação), Pibid (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência), de Iniciação Científica 
Junior (Pibic Jr.) e Iniciação Científica (Pibic) em todos os 
nossos campi, para que os nossos alunos envolvidos com 
pesquisa e os nossos professores, que cursam mestra-
do ou doutorado no Estado da Bahia, recebam bolsa da 
Fapesb (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia)”, explica o pró-reitor Vandemberg.

É com otimismo que os pesquisadores do Instituto en-
caram essa fase de desenvolvimento da pesquisa. O pro-
fessor Marcelo Souza, que este ano submeteu dois tra-
balhos para o VIII Connepi sobre o uso de games em sala 
de aula, considera animadora a crescente aprovação de 
artigos de trabalhos de docentes em espaços acadêmicos 
reconhecidos e projetos em instituição de fomento. Além 
desses aspectos, a coordenadora de pesquisa do Campus 
Catu, Joana Paixão, que também inscreveu trabalho para 
a edição deste ano, destaca  a importância da pesquisa e 
da inovação para a formação profissional. “Os estudan-
tes engajados em projetos de pesquisa são capazes de 
formular ideias (orientadas à resolução de problemas), 
formular hipóteses, prever resultados. A capacidade de 
solucionar problemas, ser criativo e buscar alternativas 
de melhor custo-benefício são competências valorizadas 
pelo setor empresarial”, pontua a professora.

Organização do VIII CONNEPI 

Entre os dias 27 e 29 de novembro de 2013, o Con-
nepi (Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Ino-
vação) reunirá a comunidade acadêmica e profissio-
nal de diversas áreas para promover a socialização 
de conhecimentos, buscando o desenvolvimento 
da Ciência, da Tecnologia, da Inovação e da área de 
Educação Profissional e Tecnológica  no Centro de 
Convenções da Bahia, em Salvador.

Como evento anual, promovido pela Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do 
Ministério da Educação (MEC) e pela Rede Norte 
Nordeste de Educação Tecnológica (Redenet), ele 
é organizado a cada ano por uma instituição per-
tencente à Rede. Em 2013, será a vez do IF Baiano 
(Instituto Federal Baiano) e do IFBA (Instituto Fede-
ral da Bahia).

Edições anteriores - I CONNEPI (2006) – Rio Grande 
do Norte (CEFET-RN); II CONNEPI (2007) – Paraíba 
(CEFET-PB); III CONNEPI (2008) – Ceará (CEFET-CE); 
IV CONNEPI (2009) – Pará (IFPA); V CONNEPI (2010) 
– Alagoas (IFAL); VI CONNEPI (2011) – Rio Grande do 
Norte (IFRN e IFS); VII CONNEPI (2012) – Tocantins 
(IFTO).
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Finalista na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Fe-
brace) da USP (Universidade de São Paulo) e apresentan-
do um trabalho sobre resíduos sólidos, sob a orientação 
da professora Joana Paixão, nesse Connepi, o estudante 
do curso técnico em agropecuária do Campus Catu, Esaú 
Sousa, diz que participar de eventos dessa natureza “pro-
porciona mais conhecimentos e desenvolve habilidades 
como comunicação, além de garantir mais respaldo para 
participar de eventos científicos”, enfatiza. Da mesma 
forma, Rogério Valverde, estudante do curso Técnico em 
Química, modalidade integrada, espera adquirir experi-
ência de vida e conhecimento. “Participar de um evento 
como o Connepi não é uma experiência qualquer e, sim, 
uma conquista intelectual e pessoal, pois há uma troca 
de conhecimentos entre participantes e uma interlocu-
ção entre autores, o que traz mais embasamento para os 
próximos trabalhos”, destaca. Rogério desenvolve, sob 
a orientação do professor Marcelo Souza, uma pesquisa 
que envolve história e ludicidade, propondo uma meto-
dologia que utiliza recursos tecnológicos presentes na 
cultura jovem como videogames, quadrinhos e platafor-
mas online.

Destaque do IF Baiano, na edição anterior do Connepi, 
o professor Claudiney Pereira foi premiado em primeiro 
lugar na área de ciências da saúde com uma pesquisa 
abordando qualidade de vida no trabalho. Já este ano, ele 
inscreveu três trabalhos que abordam educação física e 
matemática, esporte e formação profissional e o poder da 
mídia em sala de aula. “Não é possível falar em desenvol-
vimento no Brasil sem falar em educação; quando propo-
mos práticas metodológicas diferenciadas, temos como 
meta tornar o espaço da sala de aula mais prazeroso e 
produtivo. Através da pesquisa, descobrimos, afirmamos, 
reafirmamos ou negamos teorias na busca de técnicas 
cada vez mais eficientes para o bem-estar social”, ex-
plana Pereira.  

Outro destaque será o Atlas Digital do IF Baiano com o uso 
do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) que realiza o ma-
peamento de áreas. Pioneiro nessa área de geotecnolo-
gias, o IF Baiano é o único Instituto Federal que possui um 
VANT para uso em extensão, pesquisa e ensino.  O Atlas 
contém maquetes digitais e mapas multifinalitários com 
informações em 3D de caráter fisiográfico dos campi (ge-
ologia, clima, hidrografia, vegetação, uso do solo, entre 
outros). Além de possibilitar o melhor planejamento da 

instituição, se o projeto for expandido em nível nacional, 
também será um facilitador para o processo de gestão da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). 
O Atlas será disponibilizado, via internet, para as mais va-
riadas consultas sobre os campi do IF Baiano.

De acordo com Vandemberg, o Instituto vai desenvol-
ver com a Secretaria Estadual de Agricultura um proje-
to piloto de regularização fundiária numa área de 6.700 
hectares, utilizando o VANT e Posicionamento por Satélite 
GNSS+RTK para acelerar o processo de concessão de títu-
los de propriedade para pequenos agricultores na região 
do Quicé, em Senhor do Bonfim. Além disso, em parceria 
com empresas, foram concedidas licenças para insta-
lação de softwares nos laboratórios do IF Baiano e esta 
concessão foi estendida para todos os laboratórios dos 
Institutos Federais do Brasil.

Ainda dentro da proposta de melhoria social, no Campus 
Guanambi, a coordenadora de pesquisa Felizarda Bebé 
vem promovendo uma discussão sobre alternativas de 
correção de solos afetados por sais a partir do desenvol-
vimento do milho. De acordo com a professora, as áre-
as salinizadas do perímetro irrigado de Ceraíma, distrito 
de Guanambi, podem voltar a ser produtivas, se houver 
correção e manejo adequado dos solos. O trabalho foi 
desenvolvido em casa de vegetação, avaliando o desen-
volvimento do milho em solo tratado com gesso e esterco 
bovino. “Trata-se de uma tecnologia que  poderá ser uti-
lizada em regiões com solos afetados por sais e contribuir 
para o desenvolvimento da região semiárida”, conclui.

P E S Q U I S A

VANT - Veículo Aéreo Não Tripulado em evento de 
apresentação do aparelho ao Instituto Federal Baiano

Outras participações

; Expo MILSET Brasil (20 a 24 de maio de 2013) - Even-
to nacional do Movimento Internacional para o Recreio 
Científico e Técnico – MILSET, do Comitê da MILSET AMLAT 
e da Comitiva Nacional da MILSET Brasil (Mostra Nacional 
Milset Brasil).

Projeto “O Jogo da História: History Games e aprendiza-
gens com estudantes do IF Baiano Campus Catu“ - Ana-
lisar e avaliar o uso do jogo eletrônico Age of Mytology 
como recurso no ensino e na aprendizagem de estudan-
tes da 1ª série do ensino médio integrado em química, 
para se trabalhar recursos lúdicos relacionados relacio-
nadas aos estudos históricos.

Orientador: Marcelo Oliveira / Estudantes: Ruan Carlos da 
Silva, Lucas da Paixão e Arthur Antônio Figueiredo

; Febrace (11 a 16 de março de 2013) -  Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia que tem como objetivo estimular 
o jovem cientista. Promovido e organizado pela Escola 
Politécnica da USP, por meio do laboratório de sistemas 
integráveis, ele incentiva que estudantes da educação 
básica desenvolvam projetos com fundamento científico, 
nas diferentes áreas das Ciências e Engenharia.

Finalistas:

1 – Cultivo de vegetais por meio de sistemas hidropônicos 
ecológicos em garrafas pet - Campus Itapetinga

Kristy Ellen Oliveira Santos, Víctor Lacerda Porto, Paulo 
Menicucci Sabioni (Orientador), Sayonara Cotrim Sabioni 
(Coorientador)

Projeto da Feira: Feira dos Municípios e Mostra de Inicia-
ção Científica da Bahia

2- Desmistificando o mal da vaca louca - Campus Catu

Luana de Jesus Santos, Mariana Cipriano Reis, Uilma Carla 
Lima de Brito (Orientador)

3- Nos tempos do cativeiro: memórias de afrodescen-
dentes catuenses sobre a época do fim da escravidão no 

Brasil - Campus Catu

Matheus Pinheiro de Carvalho, Neiliane Castro de Oliveira, 
Marcelo Souza Oliveira (Orientador)

4 – Um caso de vida e de morte: práticas e representa-
ções do bem morrer no interior da Bahia (1870-1890) - 
Campus Catu

Nathália de Oliveira Silva, Antônia Adriane Nascimento 
dos Santos, Ana Quézia Ribeiro de Oliveira, Marcelo Souza 
Oliveira (Orientador)

; SBPC (16, 17 e 21 a 26 de julho de 2013) -  Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência é um evento que 
objetiva ser um espaço importante para a difusão dos 
avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento 
e um fórum de debates de políticas públicas para a ci-
ência e a tecnologia. Na programação, acontecem even-
tos paralelos como a SBPC Jovem (programação voltada 
para estudantes do ensino básico), a ExpoT&C (mostra de 
ciência e tecnologia) e a SBPC Cultural (apresentação de 
atividades artísticas regionais e discussões sobre temas 
relacionados à cultura).

Participantes:

Projeto “Ciência Itinerante” - Campus Catu - Moisés da 
Cruz Silva (professor integrante)

Oficina: JetDuino- um kit educacional de baixo custo para 
construção de placa microcontroladora a ser utilizada em 
projetos mecatrônicos - Jeferson da Silva de Jesus

Oficina: Experimentos com materiais de baixo custo: uma 
alternativa para melhoria  - Joelem Carvalho de Melo

Pôsteres -  Aproximadamente 90 trabalhos foram apre-
sentados nas diversas áreas do conhecimento: Ciência e 
Tecnologia de Alimentos; Geografia; Educação; Ciência da 
Computação; Botânica; Agronomia; Engenharia Agríco-
la; Medicina Veterinária; História; Química; Matemática; 
Saúde Coletiva; Recursos Florestais e Engenharia Flores-
tal; Zootecnia; Engenharia; Economia; Comunicação; So-
ciologia; Letras.
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Política para todos
Com investimento de 5,6 milhões em 2013, Política 

de Assistência Estudantil é ampliada

E N S I N O

Instituído em julho de 2010 pelo governo federal, o Pro-
grama Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) tem 

sido uma ferramenta essencial para a democratização 
do acesso à educação pública federal no Brasil. Com a 
finalidade de ampliar as condições de permanência nas 
instituições públicas de ensino, o Programa desenvolve 
ações assistenciais que beneficiam estudantes em con-
dição de vulnerabilidade socioeconômica. No Instituto 
Federal Baiano (IF Baiano), essa assistência é feita através 
de programas que vão do auxílio financeiro ao incentivo à 
cultura, esporte e lazer.

Antes da institucionalização do PNAES, as antigas Esco-
las Agrotécnicas Federais e as Escolas Médias de Agrope-
cuária Regionais da Ceplac, instituições que hoje  com-
põem Instituto Federal Baiano, não possuíam assistência 
estudantil estruturada. Segundo  o  diretor de Assuntos 
Estudantis do Instituto, Henrique Dias, o auxílio aos estu-
dantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica 
era concedido através do internato, sistema que fornece 
residência aos beneficiados durante o período do curso.

Após implantação do Programa Nacional, o Conselho Su-
perior do Instituto aprovou, no ano de 2011, a Política de 
Assistência Estudantil, que conta também com o Paise 
(Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudan-
te). Com o objetivo de minimizar as taxas de repetição e 
o abandono escolar e estimular a permanência e o êxito 
acadêmico, o Programa concede ao aluno, em condição 
de vulnerabilidade, auxílios como moradia, alimentação, 
transporte, cópia e impressão, material acadêmico, uni-
forme, creche, auxílio eventual e residência estudantil.

Esse é o caso de Josec Oliveira, estudante do terceiro se-
mestre do curso técnico subsequente de Manutenção e 
Suporte em Informática no Campus Governador Manga-
beira. Contemplado desde 2012 com o auxílio alimenta-
ção, Oliveira, que mora com os avós, diz que o valor rece-
bido auxilia nas despesas com a sua formação. “O auxílio 
é importante porque ajuda nas despesas de casa”, expli-
ca. “O conhecimento vem acima de tudo, não depende 
de dinheiro, mas ele (o auxílio) ajuda nesse processo”, 
completa.

Estudantes do Campus Valença
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Para Antônia Cristina, estudante do sé-
timo semestre do curso de licenciatura 
em Ciência da Computação no Campus 
Senhor do Bonfim, os auxílios concedi-
das pelo Paise colaboram para a perma-
nência e o sucesso nos estudos. Con-
templada pelo Programa com o auxílio 
moradia nos anos de 2011 e 2012, ela 
falou sobre a assistência.“Uma vez que 
recebo o auxílio, deixo de me preocu-
par com as despesas mensais que tenho 
para cumprir. Consigo me dedicar, focar 
e me concentrar muito mais nos estudos 
e na minha formação”, avalia Antônia.
        
Assistência Criativa

Além do Paise, o IF Baiano conta também com outros cin-
co Programas. O  Pincel (Programa de Incentivo a Cultu-
ra, Esporte e Lazer) é um deles. Nele, os  estudantes são 
incentivados à criação artística, além de manifestações 
culturais tradicionais e da memória local. Como incen-
tivo ao esporte, o Instituto tem a tradição de promover e 
participar de campeonatos,  estimulando, através dessa 
prática, o espírito de coletividade e disciplina em seus es-
tudantes.
 
Outra ação da assistência estudantil é o Pró-Saúde (Pro-
grama de Assistência Integral à Saúde). No Programa, os 
estudantes recebem atendimento médico, odontoló-
gico, psicológico, de enfermagem e nutrição. Além dis-
so, palestras sobre  prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, saúde bucal e higiene corporal são desen-
volvidas com os alunos. Através de  atividades interdisci-
plinares, o Programa de Acompanhamento Psicossocial e 
Pedagógico (Proap) assiste os alunos em seu desenvolvi-
mento acadêmico, visando a promoção do bem-estar e 
do bom desempenho escolar.  
 
No Instituto, o Programa de Apoio à Diversidade e Ações 
Afirmativas (Proada) objetiva fomentar o respeito às di-
versidades de raça, gênero, sexo, necessidades especí-
ficas e idade. Já o Programa de Incentivo à Participação 
Político-Acadêmica. (Propac) tem como objetivo abordar 
a política como Ciência. Nele, os estudantes são estimu-
lados a participar do ambiente político através de forma-
ção de grêmios, centros e diretórios acadêmicos.

Números

No ano de 2012, o Instituto recebeu do 
governo federal a quantia de 2,3 mi de 
reais para repasse ao Programa de As-
sistência Estudantil. Em 2013, o valor 
chegou a 5,6 mi. De acordo com Hen-
rique Dias, o aumento do recurso pos-
sibilitou ampliações no Programa. “Nós 
reformulamos a nossa política de assis-
tência estudantil e reajustamos os au-
xílios (valor repassado aos estudantes), 
assim como incluímos mais dois novos 
benefícios financeiros (auxílio eventual e 
auxílio creche)”, explica. Com a reforma, 
2.511 estudantes estão sendo beneficia-
dos pelo Paise.

No ano de 2011, quando implantado, o PAISE contemplou 
1340 estudantes de todos os campi  do Instituto com bol-
sas de auxílio do programa.  

Antônia Cristina
Estudante do Campus Senhor 

do Bonfim

Apresentação de dança na Feira de Ciências do 
Campus Guanambi

E N S I N O

Seleção

Para concorrer a uma das bolsa-auxílio ofertadas pelo 
Paise, o estudante interessado deve estar regularmente 
matriculado em um dos cursos ofertados pelo  Instituto 
e possuir índice de frequência nas aulas igual ou superior 
a 75%. Além disso, o aluno precisa comprovar a condi-
ção de vulnerabilidade socioeconômica através de do-
cumentos solicitados na inscrição. Análise documental, 
entrevista e visitas domiciliares  compõem as etapas do 
processo seletivo.

Segundo a assistente social do Campus Itapetinga e pre-
sidente da Comissão de Assistência Estudantil do Insti-
tuto, Osidenie Pinheiro, a condição de vulnerabilidade é 
o fator mais importante na hora de selecionar os estu-
dantes.  “É a situação socioeconômica do grupo familiar, 
haja vista que o objetivo do Programa é identificar o aluno 
em situação de vulnerabilidade e garantir a permanência 
do mesmo na instituição, assim contribuindo com o seu 
processo de formação”, explica. Ainda segundo Osidene, 
auxílio transporte, moradia e creche estão entre os mais 
procurados pelos alunos. Todos os estudantes podem 
participar dos demais programas ofertados pelo Instituto.

Dia C - Arte e Cultura no Campus Bom Jesus da Lapa
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A terra e seus frutos
Como o IF Baiano contribui para o 
aperfeiçoamento da agricultura 
familiar na Bahia

Trabalhando desde criança com os pais na agricultura 
e na pecuária de Cascavel, cidade da Chapada Dia-

mantina, na Bahia, Lenoir Melo, mudou-se aos 17, para 
a cidade de Catu-BA para estudar agropecuária, um dos 
cursos técnicos integrados oferecidos pelo Instituto Fe-
deral Baiano (IF Baiano) em seus dez campi distribuídos 
pelo interior. Longe de casa, Melo sonhava em um dia, ao 
retornar para sua cidade natal, colaborar com a manu-
tenção e o aperfeiçoamento de uma prática comercial e 
de subsistência comum em regiões interioranas: a agri-
cultura familiar.

Caracterizada pelo manejo da terra a partir de técnicas 
simples e que envolvem o núcleo da família, essa prática 
tem se tornado um dos pilares do crescimento social e 
econômico do país, segundo o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Impulsionando o 
desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e 
renda no meio rural, a agricultura familiar é, hoje, segun-
do dados do governo federal, responsável pela produção 
de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros.
                                                                                                                                                                                                                                                           
Promovendo a qualificação dessa prática na Bahia, o IF 
Baiano oferta agroecologia, agropecuária, agricultura e 
agrimensura em nível técnico; e agronomia, agroecologia 

e ciências agrárias em nível superior. Na pós-graduação, 
o Instituto também disponibiliza o curso de especializa-
ção em Desenvolvimento Sustentável no Semiárido com 
Ênfase em Recursos Hídricos.

Assim, motivado pela vontade de continuar em contato 
com a terra, Melo escolheu o curso de agropecuária para 
colaborar com o aprimoramento da agricultura familiar 
em sua cidade natal. Ele informa que sempre esteve “li-
gado a ela (a terra) por herança familiar” e deseja “man-
ter a tradição da família na produção agropecuária”, diz. 
Ainda segundo o estudante, o curso técnico servirá para 
atuar no mundo do trabalho da área, mas, sobretudo, 
para ajudar os pais nessa atividade em Cascavel.

Yone Carneiro, diretora de Desenvolvimento Educacio-
nal no Campus Catu, ressalta a importância da formação 
técnica dos estudantes para o fortalecimento e a moder-
nização da prática. “Quando os alunos buscam cursos 
nesta área, percebe-se neles uma vocação para a terra. 
O curso faz com que eles fortaleçam valores criados em 
sua comunidade e em sua família. Nós vimos o fortaleci-
mento da sua ação na comunidade e seu desenvolvimen-
to nos seus locais familiares”, observa.
 
Por isso, para o IF Baiano, a formação voltada para essa 
área ambiental tem se tornado uma condição necessá-
ria, indo desde a formação básica a superior. Um exemplo 
típico é a criação recente da graduação tecnológica em 
agroecologia no Campus Uruçuca. Conhecida por ser uma 
proposta alternativa de agricultura familiar socialmente 

Território com cultivo agrícola 
do Campus Santa Inês

E N S I N O

justa, economicamente viável e ecologicamente susten-
tável, a agroecologia, dentro da estrutura pedagógica do 
Instituto, tem sido apresentada à sociedade baiana pelo 
IF Baiano através de duas possibilidades de ingresso pela 
educação formal: curso integrado no Campus Valença e 
curso superior no Campus Uruçuca.

Para o caso específico de Uruçuca, o campus realizou uma 
pesquisa na área de atuação direta dos 26 municípios que 
compõem o Território Litoral Sul da Bahia. “As condições 
socioeconômicas apresentadas demandam a necessida-
de da oferta de ensino de educação superior em institui-
ções públicas”, argumenta Cinira Araújo, coordenadora 
do curso superior de tecnologia em agroecologia. Cinira 
explica que esse Território mantém o maior bloco de Mata 
Atlântica do nordeste brasileiro, por isso possui um gran-
de potencial para uma formação profissional de qualida-
de dos estudantes do curso de agroecologia. A professora 
diz ainda que essa paisagem florestal é reconhecida como 
um importante capital natural e humano e com diversos 
ativos endógenos a exemplo de utilização de madeira por 
comunidades tradicionais na confecção de instrumentos, 
artefatos de pesca, sementes, óleos, resinas, flores, fru-
tos, o mel etc. São “vários aspectos positivos associados 
a uma cultura e à identidade territorial”, destaca.

Os estudiosos da área falam também que o termo pode 
ser entendido como movimento e prática, além de ci-
ência, porque agroecologia não existe de forma isolada 
e agrega conhecimentos de outras ciências e saberes 
populares e tradicionais vindos das experiências de agri-
cultores familiares. “Espera-se um profissional capaz de 
promover o desenvolvimento rural a partir de uma visão 
sistêmica e holística da interação homem-natureza e 

da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 
considerando o multiculturalismo e as potencialidades 
territoriais”, explana a coordenadora.

Durante o desenvolvimento do curso superior, todas as 
disciplinas são ministradas aliando a prática ao conteúdo 
técnico, além da estrutura para o estudante desenvolver 
atividades de pesquisa e extensão. Na matriz curricular, 
é possível estudar alguns temas como desenvolvimento 
organizativo e socioprodutivo de comunidades agrícolas 
e tradicionais; sistemas integrados lavoura-pecuária-
-floresta; extrativismo sustentável; produção animal e 
vegetal orgânica; gestão e manejo de unidades de con-
servação e seu entorno.

A oferta desse curso pelo Instituto Federal Baiano (IF 
Baiano) está entre as novidades da área porque, na Bahia, 
existe apenas o curso tecnológico da UFRB (Universida-
de Federal do Reconcavo Baiano). “É uma área onde há 
grande demanda e classificado por algumas consultorias 
(headhunters) como uma das dez profissões do futuro 
(Revista/Abril, 2011)”, argumenta Cinira.

No primeiro processo seletivo, em 2013, através do Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio) e do Sisu (Sistema de 
Seleção Unificada), foram realizadas 850 inscrições para 
as 30 vagas do curso diurno, em Uruçuca, com três anos 
e meio de duração. “Espera-se que  a cada novo processo 
seletivo este número seja maior. (Há) uma expectativa de 
atender a uma demanda existente, ao mesmo tempo, em 
que pretendemos ser referência no estudo da agroeco-
logia para a promoção do desenvolvimento regional com 
sustentabilidade”, finaliza a coordenadora.
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Vinte por cento das vagas da educação superior dos 
Institutos Federais (IFs) destinadas para cursos de li-

cenciatura. É o que diz a Lei Federal nº 11.892/2008 de 
criação dos Institutos. Atendendo a esse critério, o Insti-
tuto Federal Baiano (IF Baiano) oferta cursos de formação 
para  professores nas áreas de Biologia, Geografia, Quími-
ca, Ciências Agrárias e da Computação.

Implantados a partir de estudo de demanda e consulta 
realizada à comunidade, os cursos de licenciatura conta-
bilizam hoje 50% das vagas ofertadas pelas graduações 
do Instituto. Com matrizes curriculares pautadas nos 
princípios de interdisciplinaridade, diversidade, inclusão 
e fundamentos pedagógicos para a formação docente e 
componentes curriculares específicos, os cursos de for-
mação docente do IF Baiano ofertam, anualmente, 40 
vagas com preenchimento exclusivo pelo Sisu (Sistema 
de Seleção Unificada) do MEC (Ministério da Educação).

Foi através desse sistema que Floriatan Costa ingressou 
no Instituto. Estudante do terceiro semestre do curso de 
licenciatura em química, no Campus Guanambi, Costa diz 
ter escolhido o IF Baiano pelo diferencial que a institui-
ção possui em seus cursos de licenciatura. “O Instituto 
Federal tem diversas metas que contemplam os cursos 
de modo geral, mas se volta em aspectos específicos de 
cada um”, diz. Além disso, o IF Baiano é uma institui-
ção que tem um caráter de estar presente em locais que 

outras instituições não estão, isso oportunizou a minha 
participação na graduação”, completa.

É com essa diferente metodologia de ensino que Floriatan 
Costa aprende a ser professor. Assim como ele, desde os 
primeiros dias de aula, os estudantes das licenciaturas do 
Instituto são apresentados à realidade da profissão. Além 
da teoria que se apresenta através dos conhecimentos 
específicos de cada graduação, os estudantes contam 
com o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência).

Iniciativa que visa o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação docente para a educação básica, o PIBID con-
cede bolsas a estudantes de licenciatura que participam 
de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 
Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com 
escolas de educação básica da rede pública de ensino. No 
IF Baiano,  os estudantes que participam do Programa re-
cebem mensalmente uma bolsa no valor de R$ 400,00.

Segundo a coordenadora Geral dos cursos superiores do 
Instituto, Hildonice Batista, a importância concedida ao 
PIBID torna a formação docente mais próxima da reali-
dade profissional dos estudantes. “Todos os cursos de 
licenciatura do IF Baiano convivem com a realidade da 
educação básica desde o seu primeiro dia de aula”, ex-
plica. “Nossos cursos possuem bolsistas do PIBID, Pro-
grama que insere o licenciando nas escolas públicas de 
educação básica para problematizar, pensar e criar novas 

Fomento à formação de professores
Programa de Iniciação à Docência é destaque na estrutura dos cursos de licenciatura

Licenciatura em Ciências Agrárias, Campus Senhor do Bonfim

Licenciatura em Biologia, Campus Santa Inês

E N S I N O

metodologias e práticas voltadas ao ensino das ciências 
para crianças, jovens e adultos do ensino fundamental e 
médio”, completa.

Para a vice-coordenadora do curso de licenciatura em 
química no Campus Guanambi, Francineide Pereira, o 
número de bolsas ofertadas pelo Programa é um dife-
rencial. “Sinalizo, hoje, como diferencial, a quantidade de 
bolsas de iniciação científica e à docência. A quantida-
de que chega atende ao número de licenciandos, o que 
é positivo, pois quase todos aqueles que têm interesse 
podem ser contemplados com projetos de extensão e PI-
BID”, avalia.  

Até o ano de 2012, quando publicado o último edital do 
programa, 45% dos 480 estudantes dos cursos de licen-
ciatura interessados em participar do PIBID foram con-
templados com a bolsa de estudos. Para o ano de 2014, 
a perspectiva da coordenação geral da educação supe-
rior é que o número de contemplados chegue a 100%. 
Além de contribuir para a formação acadêmica dos es-
tudantes das licenciaturas do Instituto, o PIBID também 
tem sido um importante alidado para a redução das taxas 
de evasão dos cursos de licenciatura. Segundo dados da 
coordenação dos cursos superirores, em 2010, o índice 
de desistência dos cursos de licentiatura era de 50%. Em 
2011, após implantação do Programa no Instituto, o índice 
caiu para 26%.

Floriatan Costa, que participa do Programa há dois anos, 
considera que o “mais importante é a aproximação da 
sala de aula”. O estudante ainda afirma que “é importan-
te que sejam concretizados os vínculos entre os alunos e 
o espaço de trabalho”. Costa informa que já teve expe-
riências como professor através de estágios, mas atual-
mente pratica a docência através do PIBID.

Outro diferencial do IF Baiano é a ver-
ticalização e a interiorização dos cur-
sos de licenciatura. Segundo o diretor 
de desenvolvimento educacional do 
Campus Santa Inês, André Leonardo, “a 
verticalização do ensino permite aces-
so da população aos diversos níveis de

escolarização sem a obrigatoriedade de migrar para os 
grandes centros”, afirma. Leonardo considera que a inte-
riorização é o grande trunfo dessa Política das Licencia-
turas no Instituto.

Cursos

O IF Baiano mantém o curso superior de Licen-
ciatura em Biologia no Campus Santa Inês. O es-
tudante é habilitado em práticas pedagógicas e 
recebe base conceitual no estudo das ciências 
biológicas. O professor formado atua nos ensinos 
fundamental e médio. Além dessas tarefas, cabe 
ao profissional dessa área a consultoria e a mon-
tagem de laboratórios bem como a confecção de 
planejamentos de ensino na área da biologia.

Também oferecido em Santa Inês, a Licenciatu-
ra em Geografia forma professores habilitados a 
analisar o cenário contemporâneo – com foco no 
social e nas relações entre o espaço natural e o es-
paço geográfico. É dada ao estudante uma carga 
humanística e pedagógica 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 desen-
volvimento científico e tecnológico por meio de 
pesquisas na área e também no ensino de práticas 
pedagógicas contemporâneas. O estudante tem 
subsídio para analisar o contexto das Ciências Na-
turais, bem como conhecimento prático para ser 
educador científico no ensino básico.

O curso de Licenciatura em Ciências Agrárias pro-
picia qualificação técnica e educacional na área 
dos estudos agropecuários e agroindustriais. Ou-
tro 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 habi-
litados a educar na área da tecnologia e mais espe-
cificamente da informática. O curso pretende dar 
base e conceitos de educação corporativa virtual e 
responde a uma crescente demanda na área regio-
nal da informática e das novas tecnologias.

André Leonardo 
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Portanto, falar em sustentabilidade é também pensar 
em questões interconectadas como social, econômico 
e ambiental, ou seja, ser viável, justo e diverso, tudo ao 
mesmo tempo.  Em resumo, uma nova forma de pensar 
e agir, visando à qualidade por tempo indeterminado. 
“Hoje, tenho uma visão macro com relação a esses as-
pectos supracitados, principalmente em poder compar-
tilhar com as comunidades que necessitam desse apoio 
para melhoria e sobrevivência do seu povo”, enfatiza 
Eraldo Correia, 43 anos, estudante do curso técnico em 
meio ambiente e participante do projeto “À Luz do Código 
Florestal”.

No projeto acima, existe a intenção de adequar a área 
de campo aos princípios norteadores do Código Flores-
tal através de medições de áreas a serem reflorestadas, 
quantificação de mudas e tipos de espécies a serem plan-
tadas. “Espero que esses projetos fiquem interiorizados 

Como é possível em um mundo cada vez mais acele-
rado, descartável, imediato e individualista aplicar no 

cotidiano práticas de sustentabilidade? Como consolidar 
concepções que proponham o uso de recursos naturais 
pensando nas gerações futuras? Diante de desafios tão 
complexos, Flávio Barony, pesquisador e ex-professor do 
Campus Valença, atualmente lotado no Instituto Fede-
ral de Minas Gerais (IFMG), propôs diversas alternativas, 
através de projetos em nível local, durante sua fase de 
atuação no Instituto Federal Baiano (IF Baiano). 

Segundo Barony, os projetos buscam implantar opções 
numa cidade que necessita de um planejamento ambien-
tal o qual preserve a biodiversidade. “Valença tem muitas 
belezas naturais, mas cresceu invadindo mangues. Ela 
não tem aterro sanitário; uso e ocupação do solo são de-
sordenados, o que faz necessário despertar na população 
um desejo de conservação”, pontua.

Sustentabilidade como uma nova 
concepção educacional

Flávio Barony, ex-professor de Meio Ambiente do Campus Valença
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nas pessoas. Precisa entrar na rotina do campus, ser uti-
lizado na rotina e tornar-se perene”, afirma Barony. Se-
gundo o pesquisador, em todas as iniciativas do campus 
Valença, existe a participação de estudantes e bolsistas; 
elas são de baixo custo e possuem gastos com compras 
de equipamentos simples. 

Para a ação de “Coleta Seletiva”, estudantes do curso 
técnico subsequente em meio ambiente criaram um gru-
po de “Implantação da Coleta Seletiva, Compostagem e 
Horta Orgânica no Campus Valença”. Uma das iniciativas 
é o uso de material de divulgação sobre uso de resíduos 
sólidos e melhor distribuição do lixo (cada material com 
sua cor correspondente: vidro / verde; orgânico / mar-
rom; metal / amarelo; papel / azul; plástico / vermelho), 
segregando materiais entre orgânicos e inorgânicos. Após 
recolhimento, os alunos entregam todo o material a um 
catador da comunidade. Como complemento ao ciclo da 
Coleta Seletiva, os materiais orgânicos (restos de comi-
da da cantina e do refeitório) são levados para a unidade 
de compostagem (processo de decomposição). Após três 
meses, o resultado residual serve de adubo para horta. 

No projeto “Fossa Biodigestora” (idealizado pela Embrapa 
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e finan-
ciado pelo IF Baiano), há o recolhimento da água que vem 
de quatro banheiros da área de campo do campus. Como 
funciona? Elas são conduzidas para cinco caixas de água 
de mil litros onde através de um sistema em série ocorre 
o tratamento de todo resíduo vindo dessas fossas. Como 
resultado, há a obtenção de um líquido com baixa quan-
tidade de bactérias que pode ser utilizado para a irrigação 
na agricultura.  

Flávio Barony ressalta que esse projeto é importante 
porque 25% da população de Valença são da área rural 
e normalmente nesses locais se usa fossa negra (buraco 
no chão) o que traz um alto risco de contaminação do 
lençol freático. Então, “Fossa Biodigestora” propõe um 
reaproveitamento desse material, usando tecnologia de 
baixo custo que pode servir como alternativa para essas 
comunidades rurais.

Ainda dentro da realidade do campus, Barony propôs 
também a redução no uso de copos descartáveis. Se-
gundo ele, esse material não vem sendo reciclado porque 
tem baixo custo para os catadores, assim vai direto para 
o lixo. Como resolução, há um incentivo no uso de copos 

Jodelse Dias Duarte, professor do curso de Agropecuária e 
Agroecologia do Campus Valença
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trazidos de casa, pois um copo descartável demora 50 
anos para se decompor na natureza.

Olhar no futuro – Mesmo sem a presença do pesquisador 
Flávio na rotina acadêmica, o Campus Valença dá con-
tinuidade aos projetos com a coordenação de Josiane 
Amorim, professora do curso de meio ambiente. “O modo 
como vinham sendo realizados os trabalhos no campus 
me motivou bastante. E, a partir de então, comecei a dar 
continuidade a esses projetos por acreditar nas propostas 
e também por visualizar algumas pequenas, mas simbó-
licas mudanças no cotidiano dessa instituição”, declara. 

Josiane diz que os próprios estudantes envolvidos nas 
ações em anos anteriores têm divulgado propostas já 

existentes, buscando garantir o respeito aos recursos 
naturais e às diversidades culturais, regionais e políticas. 
Segundo a docente, a teoria só não basta, é necessário 
que eles vejam na prática. “A educação está altamente 
atrelada às atitudes sociais, sendo que as instituições 
como o IF são tidas como base para formação de indiví-
duos conscientes e responsáveis”, complementa. 

Para o futuro do tema sustentabilidade no campus, Amo-
rim comenta que vem pensado em mais alguns projetos, 
tais como: colaboração com cooperativa de catadores da 
cidade e introdução de um horto de plantas medicinais 
com a prática da fitoterapia tradicional associadas à ado-
ção de procedimentos sustentáveis. 

Projetos em andamento

Coleta Seletiva e Entrega de Materiais Recicláveis 
para “catador da cidade; Compostagem de mate-
riais orgânicos – Sobra de Alimentos do Refeitó-
rio; Adequação da Área de Campo à luz do Código 
Florestal; APP´s (Área de Preservação Permanente): 
Plantio de Mudas ao longo da margem da represa e 
das nascentes; Fossa Biodigestora – Tratamento de 
Esgoto; Plantio de Couve com Uso do Efluente da 
Fossa (Adubação do Solo e não, Irrigação); Coleta de 
Óleo de Cozinha em parceria com o Programa Mu-
lheres Mil; Trilha Ecológica e Divulgação da Área do 
Campo. 

Paulo Assis Calvacante – Professor do curso de Agropecuária e Agroecologia e Coordenação de Extensão

Jorge Luis Copquer – professor de Irrigação e Drenagem no curso 
de Agropecuária e Agroecologia e estudantes do Campus Valença
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A luz dos novos pesquisadores

Eraldo Correia, José Carlos Júnior e Luis Carlos Ferreira, 
estudantes do curso técnico subsequente em meio am-
biente, Campus Valença, contam o que é vivenciar a pes-
quisa e em que muda a concepção de vida.

O que mudou na sua vida?

Eraldo - A minha vida mudou completamente: meus co-
nhecimentos, na visão  holística, agora vão de encontro à 
realidade do mundo no qual estamos Inseridos.

Em que irá mudar sua perspectiva, como profissional, 
após o envolvimento no projeto “À Luz do Código Flores-
tal”?

José Carlos - São as melhores possíveis. É uma área em 
ascensão e abrange muito conhecimento de profissio-
nais capacitados para exercerem tais funções. Espero, 
como profissional, colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos no projeto e contribuir para a prática da edu-
cação ambiental em nível local, regional e nacional.

O que você vê de mais gratificante?

Luis Carlos - O resultado do desenvolvimento pessoal e 
coletivo, o que dependeu de vários fatores determinantes 
e da nossa capacidade de concretização desse projeto, 
equilibrando-se diariamente com disposição, inteligên-
cia, assertividade e humanidade. 

Dessa forma, só conseguimos aprender e doar o que te-
mos de experiência, levando informações para vários pe-
quenos produtores rurais da cidade de Valença da Bahia 
e região.

Sobre Valença

Situada a 256km de Salvador, ela possui aproxi-
madamente 90 mil habitantes. Com clima tropical 
úmido, recebe muitos turistas seja pela sua praia 
de Guaibim ou por ser acesso ao povoado Morro 
de São Paulo. 

Por ser uma cidade colonial de meados do século 
XVIII, Valença possui valioso patrimônio arquite-
tônico e cultural que está presente nas calçadas, 
nos sobrados e nas ruínas da antiga fábrica de te-
cicos. 

Da sua atividade econômica, há o camarão em ca-
tiveiro (como principal produtora), a cultura e o 
beneficiamento de cravo da Índia, a pimenta do 
reino e o azeite de dendê.

Eraldo Correia e Luis Carlos Ferreira no Campus Valença

Localização do município de Valença, na Bahia
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trabalho. O carisma e o zelo pelo que faz, suas principais 
características, contribuíram para que o professor, eco-
nomista e especialista em gestão pública pela Universi-
dade de Oklahoma, nos Estados Unidos, fosse convidado 
no ano de 1982 pelo então diretor geral da Coordenação 
Nacional do Ensino Agropecuário (Coagri), Oscar Lamou-
nier Godofredo Júnior, para assumir a direção da Escola 
Agrotécnica Federal de Catu. À época, o órgão, autôno-
mo do Ministério da Educação (MEC), tinha a finalidade de 
prestar assistência técnica e financeira a estabelecimen-
tos especializados em ensino agrícola. Nesse período, to-
dos os Colégios Agrícolas e de Economia Doméstica que 
eram vinculados ao Departamento de Ensino Médio (DEM) 
ficaram subordinados à Coagri. “Chegando em Catu, vis-
lumbrei a possibilidade de desenvolver um trabalho que 
me realizava e que pudesse me realizar mais ainda profis-
sionalmente. Encarei”, diz, com um pequeno sorriso nos 
lábios e um olhar tímido. 

O desafio de redesenhar a imagem da escola, considerada 
na época pelo MEC como uma das menos desenvolvidas 
do país, motivou Batista a aceitar o convite. No mesmo 
ano, mudou-se para Catu, cidade baiana conhecida pela 
definida atividade petrolífera. Geriu a escola durante 15 

Uma vida inteira dedicada ao trabalho. Ato corajo-
so, cheio de renúncias e com grandes desafios para 

alcançar alguns feitos memoráveis. Essa é a história de 
João Batista Alves Novaes, sergipano nascido em Cedro de 
São João, o segundo de seis  irmãos, filho de uma dona de 
casa com um feirante. Radicado em Senhor do Bonfim, na 
Bahia, Batista, como é chamado pelos conhecidos, ini-
ciou sua carreia profissional quando ainda era estudante 
do curso técnico agrícola no Colégio Agrícola Benjamim 
Constant, localizado na histórica cidade de São Cristóvão, 
também em terras sergipanas. Aluno dedicado, foi con-
vidado para dar aulas no colégio onde estudava quando 
concluiu os três anos do internato. Começava aí a carreia 
profissional de um dos homens que ajudou a construir a 
história do Instituto Federal Baiano. 

Dos compridos cabelos brancos adquiridos ao longo de 
64 anos de vida, pelo menos uma parte foi herança das 
muitas horas de preocupação de pouco mais de 45 anos 
de dedicação à instituição. Seu vínculo com o IF Baiano, 
cultivado com muito empenho e cuidado, já ultrapas-
sou as barreiras da formalidade que requer a rotina de 

João Batista: coragem, dedicação e desafios
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Um homem e seus feitos 
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anos, período em que, em parceria com outros gestores, 
fundou e assumiu por dois anos a vice-presidência do 
Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas Agrotéc-
nicas Federais (Condaf), órgão que reunia diretores das 
Escolas Agrotécnicas Federais para discutir e promover 
políticas de desenvolvimento da formação profissional e 
tecnológica, pesquisa e inovação. O progresso alcança-
do pela  escola de Catu durante sua gestão oportunizou 
o convite do então ministro da educação, Murilo Hingel, 
para coordenar o programa de implantação de outras três 
escolas agrotécnicas federais na Bahia. 

Já desinibido e íntimo das palavras, compartilhou, com 
entusiasmo e saudosismo, as lembranças de quando 
o atual IF Baiano ainda era um projeto cujo objetivo era 
de expandir a educação técnica profissional pelo interior 
do estado através de escolas fazenda. “Na Bahia, exista 
apenas a Escola Agrotécnica Federal de Catu vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC). No Programa de Expansão 
e Melhoria do Ensino Técnico (Protec), criado pelo Go-
verno Sarney, foram contempladas três novas escolas: 
Guanambi, Santa Inês, e Bonfim. Um programa com bons 
propósitos, mas que, na implementação, não era o que o 
governo esperava. No convênio entre MEC e prefeituras, 
a prefeitura não dava as respostas que o Ministério es-
perava[...] Nessa situação, o ministro me convidou para 
coordenar o trabalho na Bahia. Ele [Hingel] me deu a res-
ponsabilidade de ver essas escolas inauguradas antes do 
término do mandato dele como ministro da educação”, 
explica. 

Em 1996, quando concluiu sua gestão na Escola Agro-
técnica Federal de Catu e a implantação das três novas 
escolas, Batista foi novamente convidado a dirigir a en-
tão recém-criada Escola Agrotécnica Federal de Senhor 
do Bonfim. Os cabelos grisalhos, como diz o velho clichê,  
são os que têm muito a ensinar. Amante dos desafios, 
mudou-se naquele mesmo ano para Senhor do Bonfim, 
cidade onde reside até hoje para gerir a escola. 

Talvez a história do Instituto Federal Baiano, que come-
mora cinco anos de criação neste ano, fosse diferente 
sem as contribuições e o comprometimento profissional 
do legendário senhor Batista. Fruto da unificação das an-
tigas Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia com as Es-
colas Médias Agropecuárias Regionais da Ceplac, o Insti-
tuto traz em sua estrutura as marcas de um dos homens 

que ajudou a implantar as antigas escolas agrícolas e in-
teriorizar a educação profissional pelo interior do estado. 

As experiências adquiridas ao longo de muitos anos dedi-
cados à instituição concederam a Batista a confiança de 
afirmar, com satisfação, que o seu “trabalho é um lazer”. 
Satisfação desfrutada após participar da construção e 
consolidação de um  grandioso trabalho. “Posso dizer que 
o meu trabalho é um lazer. Eu vou trabalhar com a maior 
satisfação do mundo. As pessoas me perguntam por que 
continuo trabalhando depois de 15 anos do tempo que 
passou para eu me aposentar. Eu acho que ainda posso 
contribuir. Gosto do que faço, acredito no que faço e que 
o trabalho que o IF Baiano está fazendo é muito promissor 
para o país”, confessa, inquieto, o atual diretor de Admi-
nistração e Planejamento do Campus Senhor do Bonfim. 

Para alcançar uma trajetória com resultados memoráveis 
é preciso algumas renúncias. E não foi diferente com Ba-
tista. Sua relação com o Instituto, já afetiva de tão intensa, 
trouxe cobrança dos familiares. Pai de 3 filhos, acompa-
nhou o crescimento de todos entre uma reunião de tra-
balho e outra. As lágrimas, que oscilaram entre sorrisos 
nostálgicos e silêncios de reflexão, não deixaram dúvidas 
de que suas renúncias foram bem sucedidas. “Quando a 
gente abraça uma causa, abraça pra valer. Muitas vezes 
eu fui cobrado porque dava mais atenção ao meu tra-
balho que aos meus próprios filhos. Nós morávamos na 
instituição, vivíamos nela vinte e quatro horas. Qualquer 
problema que acontecia batiam lá em casa. E eu me sen-
tia bem em resolver”, destaca. Mesmo sob cobranças, 
Batista, no final das contas, tornou-se exemplo. Embora 
rejeite esse título, sua dedicação e seu comprometimen-
to profissional serviram de inspiração para os filhos. 

Os muitos anos de dedicação ao trabalho concederam a 
Batista um olhar mais experiente sobre a missão que pro-
põe a instituição. Sempre atento com o que ocorre ao seu 
redor, o dono do bigode mais antigo do Instituto acredita 
que refletir sobre o passado é o melhor caminho para ga-
rantir um futuro próspero e uma educação de qualidade.

Quando a gente abraça uma causa, 
abraça pra valer. Muitas vezes eu fui 

cobrado porque dava mais atenção ao meu 
trabalho que aos meus próprios filhos.” 
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Introdução

Este trabalho busca resgatar e analisar as políticas públi-
cas históricas para a expansão da educação profissional, 
científica e tecnológica em nosso país, com enfoque nas 
mudanças provocadas pela Lei 11.892/08, que institui 
a Rede Federal de Educação. Nesse ínterim, são tecidas 
importantes reflexões sobre os princípios e as finalidades 
que direcionaram as práticas em educação profissional 
desde o seu surgimento até a contemporaneidade.

A educação profissional vive hoje um momento profícuo 
para que seja fortalecido o debate em torno da necessi-
dade de se ressignificar sua gestão, tanto nos aspectos 
administrativos, quanto pedagógicos. Isso porque a últi-
ma década tem sido marcada pela expansão de institui-
ções ofertantes, bem como pela ampliação das discus-
sões sobre temas como currículo, avaliação, e as novas 
competências e habilidades requeridas nos processos de 
formação de trabalhadores.

Caminhos da educação profissional no Brasil

A educação profissional no Brasil surge com a publicação 
do decreto 7.566, de 23 setembro de 1909, assinado pelo 
presidente Nilo Peçanha, o qual é considerado o marco 
inicial do ensino profissional, científico e tecnológico de 
abrangência federal no Brasil. Foram criadas, com aquele 

dispositivo legal, 19 Escolas de Aprendizes Artífices, que 
tinham o objetivo expresso de oferecer ensino profissio-
nal primário e gratuito para pessoas que fossem pelo go-
verno consideradas como desafortunadas. 

Em sua gênese, portanto, essas escolas não se vincula-
vam a uma proposta emancipadora e crítica de educação. 
Conforme Fonseca (1961) o Ensino técnico surgiu para dar 
conta de uma massa empobrecida que aumentava con-
sideravelmente com o processo de urbanização do país.

Machado (1982), por sua vez, em seus estudos, apregoa 
que este ensino vem historicamente sendo produzido por 
necessidades econômicas, políticas e sociais, que se des-
velam no transcurso de suas práticas.

Conforme a Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica (2010) do Ministério da Educação, somente 
com a Constituição Federal de 1937 é que o ensino téc-
nico profissionalizante foi contemplado como um ele-
mento estratégico para o desenvolvimento da economia 
e como um dos fatores responsáveis pela conquista de 
melhores condições de vida para a classe trabalhadora. 
Tal concepção de ensino estava intrinsecamente sintoni-
zada com as políticas sociais disseminadas e executadas 
pelo Governo de Getúlio Vargas. Observou-se, com essa 

1 Pedagogo, Especialista em Gestão da Saúde, Mestrando em Educação de Jovens e Adultos. Técnico em Assuntos Educa-
cionais do IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa. Contato: junio.batista@lapa.ifbaiano.edu.br. 

2 Biomédico, Especialista em Gestão Ambiental, Mestrando em Práticas em Desenvolvimento Sustentável. Técnico Admi-
nistrativo em Educação do IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa. Contato: rodrigo.neves@lapa.ifbaiano.edu.br. 
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inclusão da matéria dentro do dispositivo legal de maior 
expressividade do país, uma pequena mudança de foco 
nos princípios e fins da educação profissional, sobretudo 
pela transformação das Escolas de Aprendizes Artífices 
em Liceus Industriais3. Em 1942, com a reforma de Capa-
nema4, os Liceus passam a se chamar Escolas Industriais 
e Técnicas.

No final da década de 50, de Escolas Industriais e Técni-
cas, as instituições recebem a nomenclatura de Escolas 
Técnicas Federais ou Escolas Agrotécnicas Federais, as 
quais foram dotadas de autonomia administrativa e fi-
nanceira para a gestão de seus processos. Diante da situ-
ação caótica pela qual passava a sociedade brasileira da 
época, muitas escolas se tornaram destaque nacional em 
qualidade de ensino.

Nas décadas seguintes, em termos de legislação, o úni-
co avanço conseguido foi a promulgação da LDB de 1961, 
que equiparou o ensino técnico ao acadêmico, o que em 
certa medida colaborou para a redefinição dos objetivos 
da educação profissional e técnica. 

Em 1978, três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro) foram transformadas em Centros 
Federais de Educação Tecnológica. Tal mudança conferiu 
àquelas Instituições mais uma atribuição: a graduação 
no ensino superior, formando licenciados e tecnólogos. 
Percebe-se que a partir desse momento a educação pro-
fissional incorpora com maior propriedade essas outras 
dimensões da formação, o que lhe endossa o Status de 
Científica e Tecnológica. 

Em 1996, a nova LDB n.° 9.394 foi aprovada. No ano se-
guinte, através do Decreto n.° 2.208, procede-se à re-
gulamentação dos artigos que tratam especificamente 

da educação profissional. As mudanças alteram todo o 
processo para a qualificação de mão-de-obra, em meio 
às transformações da educação profissional. Propõe-se 
privilegiar o conhecimento universalizado e a inovação na 
formação profissional, não apenas para atender às novas 
e sucessivas necessidades por bens, serviços e saberes 
que surgem a todo instante na sociedade, como também 
despertar o senso crítico dos educandos.

Em 1998, retoma-se o processo de transformação das 
demais Escolas Técnicas Federais (ETF´s) em Centros Fe-
derais de Educação Tecnológica (CEFET´s), sob a égide da 
Lei n.° 8.948/94, do Decreto n.° 2.046/97 e da Portaria 
Ministerial n.° 2267/97. 

Em 2008, através do programa de Expansão da Educação 
Profissional e Técnica, o Governo Federal transforma os 
CEFET’s, as Escolas Agrotécnicas e Técnicas que até en-
tão continuavam usando tal nomenclatura, em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, não apenas 
com o objetivo de expandir a política da educação profis-
sional, mas de criar uma rede federal articulada, no sen-
tido de integrar práticas pedagógicas e administrativas. A 
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, institui o que 
passa a ser chamado de “Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica”. 

Com esse dispositivo, novas perspectivas emergem, no 
sentido de não apenas ampliar o acesso, mas garantir 
maiores investimentos em ciência e tecnologia, oferecer 
novas perspectivas de formação profissional e, sobretu-
do, referendar a educação profissional, atribuindo-lhe a 
tarefa de colaborar com o desenvolvimento social, políti-
co e econômico do país. 

3 As transformações sociais e na estrutura produtiva nacional foram, ao longo dos anos de 1920 e 1930, determinando alterações nos 
objetivos, funcionamento e clientela das Escolas de Aprendizes Artífices que passaram a se chamar Liceus Industriais. (CEFET-PR, 1999).

4 Nome da reforma do sistema educacional brasileiro realizada durante a Era Vargas (1930-1945), sob o comando do ministro da educação 
e saúde Gustavo Capanema. Essa reforma foi marcada pela articulação junto aos ideários nacionalistas de Getúlio Vargas e seu projeto 
político ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como “Estado Novo”. (MENEZES E SANTOS, 2002)
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Considerações finais

A ressignificação do ensino profissional e técnico no am-
plo debate estabelecido nas duas últimas décadas, tanto 
pelas instâncias gestoras nacionais quanto pelo Conselho 
Federal de Educação e as instituições de Educação ligadas 
à Rede Federal em todo país, perpassa pela redefinição 
curricular que pretende dosar ensino técnico e huma-
nístico, e nesse sentido, adotar uma nova concepção de 
trabalho no contexto escolar. 

Nesse sentido, as novas competências e habilidades 
buscadas pela educação na Rede Federal postulam não 
apenas a formação de trabalhadores, mas o desenvol-
vimento da capacidade de participação, o senso de res-
ponsabilidade, a criatividade e a produtividade. Man-
fredi (2002) enfatiza que o Ensino Técnico deve buscar 
o aprofundamento de conhecimentos, possibilitando o 
prosseguimento de estudos, a qualificação profissional 
e o exercício da cidadania; deve, acima de tudo, buscar 
aprimoramento do educando como pessoa humana, in-
cluindo a formação ética, o desenvolvimento da autono-
mia intelectual e do pensamento crítico.

É com base nesses pressupostos que a educação profis-
sional deve-se ser gestada, tendo como premissa as re-
ferências que vem sendo construídas a partir da década 
de 90. Com a institucionalização da rede federal, vive-se 
o momento propício para se refletir sobre suas reais fi-
nalidades e princípios e sobre o papel do gestor contem-
porâneo.
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