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Erratas - Revista Bem Baiano      Ano II, Nº 02 Jan/2014

No expediente da Revista nº 02, faltou acrescentar o nome Flávia Valiate como fotógrafa da matéria “Devoção e Ética. Elen Rosa: foco na carreira profissional”, 
publicada nas páginas 28 e 29 da referida edição.   

Na reportagem “Bacharéis por vocação; tecnólogos também” da 2a edição (página 21) onde se lê “Bacharelado em Engenharia Agronômica”, leia-se “Bacharelado em Zootecnia”.       
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Promover as iniciativas de destaque, valorizando cada uma das ações 

construtivas dos seus agentes - tanto servidores quanto estudantes e a 

sua comunidade local - respeitando e prezando pela sua multifacetada 

diversidade em sentido mais amplo, é o caminho que a Comunicação 

do IF Baiano através da Ascom acredita ser essencial para a construção 

e o fortalecimento de um Instituto cada vez mais inclusivo, atuante e 

em constante diálogo como as realidades regionais.

 

Neste sentido, a 3ª edição da Revista Bem Baiano, mais um pro -

duto de comunicação institucional da linha Bem Baiano, traz até 

as suas mãos um pouco dessa diversidade de um Instituto igual-

mente plural. Acessibilidade, poetas orais, prática de Karatê-

-Do, cursos integrados e pesquisas realizadas na área costeira 

baiana estão entre alguns assuntos apresentados nesta edição.

 

Nossa equipe se concentrou em trazer temas do cotidiano do nosso 

Instituto, sem, no entanto, ter a pretensão de esgotar cada uma das 

possibilidades, mas incentivar e valorizar o trabalho desenvolvido por 

todos (nos campi e na Reitoria), mostrando uma instituição moderna, 

porém histórica, ligada à tradição, mas também a inovação e a trans-

formação.

 

Todo o trabalho de produção da Revista Bem Baiano é feito com bas-

tante carinho e atenção por uma equipe igualmente dedicada para que 

você leitor(a) se veja como parte deste processo construtivo. Por isso, 

se em cada página, despertar em você aquela curiosidade natural em 

querer saber um pouco mais, te convidamos a nos acompanhar na in-

ternet em nosso site, mídias e redes sociais. Venha e participe conosco 

deste espaço! 

Vinicius de Jesus Almeida
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Budo”. Este é o termo utilizado para denominar a har-
monia entre corpo e mente através do Karatê-Do Tra-

dicional. Praticante desde 1985 e professor de Educação 
Física no IF Baiano, Cleber Figueiredo decidiu difundir os 
benefícios e princípios desta arte marcial com a comu-
nidade acadêmica e do entorno do Campus Valença, na 
Costa do Dendê. 

O projeto é o Karatê-Do Tradicional Cidadão, posto em 
prática desde 2011, nas dependências do Campus Valen-
ça. As aulas começam com uma saudação solene, em 
que os praticantes inclinam a cabeça em silêncio, em 
memória do fundador da prática, Shomen. Depois saú-
dam o professor e, só então, os exercícios são praticados. 
O professor Cleber esclarece que o Karatê-Do proporcio-
na a “melhora da harmonia entre corpo, mente e espírito, 
ganho de resistência muscular e orgânica, aumento do 
gasto calórico, melhora da flexibilidade e da capacidade 
de alongamento muscular”.

Do ponto de vista pedagógico, o professor destaca que os 
princípios do Karatê-Do coadunam com a formação de 
cidadãos éticos e disciplinados. “Proporciona a melho-
ria da atenção, concentração, disciplina e autocontrole, 
além do fortalecimento da vontade de se superar”, avalia. 
Ele acredita que a prática desta arte marcial é um instru-
mento eficaz para formação do caráter. “O Karatê-Do na 
escola é uma grande ferramenta para o aprendizado dos 
adolescentes, visto que possibilita o conhecimento téc-
nicas de cunho formativo e educacional”, afirma.

Antonio Carlos Miranda, estudante do curso técnico em 
Meio Ambiente, começou a praticar em 2013, quando 
soube do projeto e da filosofia construtiva inerente ao 
Karatê-Do. “Adquiri noções para respeitar as pessoas, 
manter a calma em situações de conflito, ter humildade. 
Melhorei na minha relação social, adquirindo mais con-
fiança, além da melhora da condição física e da autoes-
tima”, revela.

Formação Cidadã
Projeto visa formar caráter através da prática de Karatê-Do
Vanina Sá

E X T E N S Ã O

“

Estudantes na aula do Karatê

Princípios e objetivos
do Karatê-Do Tradicional

- Esforçar-se para melhor formação do 
caráter;

- Fidelidade para o verdadeiro caminho 
da razão;

- Respeito acima de tudo;

- Criar o intuito de esforço;

- Conter o espírito de agressão.

O projeto é destinado aos servidores do Campus, es-
tudantes e comunidade do entorno. Todos alunos do 
IF Baiano devem estar regularmente e as crianças e os 
adolescentes das comunidades próximas devem estar 
matriculados na Rede Municipal de Ensino, além de ca-
dastrados no Centro de Referência de Assistência Social 
de Baixa Alegre. 

Para que o projeto aconteça, a prefeitura de Valença é 
responsável por fornecer os kimonos, a merenda para os 
praticantes das comunidades do entorno e o custeio do 
exame de faixa. De acordo com a secretária de promoção 
social de Valença, Renata Sampaio, “bancamos este cus-
to para que os estudantes continuem motivados a esta-
rem nas aulas de Karatê”, afirmou.

O exame é realizado pela Federação de Karatê-Do Tradi-
cional da Bahia, em Salvador, e, para os estudantes aten-
didos pelo projeto, esta é mais uma oportunidade para 
ampliar os horizontes, além do reconhecimento. Durante 
o exame para mudança de faixa, “pude trocar conheci-
mentos e adquirir experiências. Gostei muito de ter sido 
testado e conseguir ser aprovado de faixa, ratificando a 
qualidade do trabalho realizado no IF Baiano”, disse o es-
tudante Antonio Miranda, que passou para segunda faixa, 
a amarela.

Atualmente, o Karatê-Do Cidadão atende crianças e ado-
lescentes entre nove e quinze anos. São oferecidas 80 
vagas para ambos os sexos. Stefane Santos, estu-
dante da Escola Municipal da Baixa Alegre, parti-
cipa do projeto desde 2013. “Acho uma arte mui-
to legal. Ensina valorizar mais a vida, respeitar o 
próximo e vai ajudar a fortalecer o caráter”, disse. 
“É uma atividade que possibilita evoluir de forma 
global, melhorando como 
pessoa e aperfeiçoando 
a forma de pensar”, 
complementa Antônio.

Para o professor Cleber, além dos 
benefícios promovidos pela prática, o 
projeto é mais uma possibilidade de inte-
ração com a comunidade. “É importante que 
o IF Baiano cumpra seu papel institucional em 
promover atividades de extensão que envolva as 
comunidades do município que o campus está in-
serido”, conclui. 

Cerca de 160 pessoas já foram beneficiadas pelo Karatê-
-Dô Tradicional Cidadão. “Para mim, o Karatê proporcio-
nou bastante equilíbrio e responsabilidade”, diz Luciana 
Cardoso, estudante de Agropecuária. O mesmo afirma 
Gilmar Oliveira, estudante proveniente da comunidade. 
“Aprendi ter mais responsabilidade, ser pontual e ter 
mais respeito ao outro”. Já Mariana dos Santos, estudan-
te da comunidade, conta que costumava ser agressiva, 
mas “com o karatê, aprendi a ser mais calma”, disse.

E o impacto positivo da iniciativa é reconhecido pela co-
munidade acadêmica. “O projeto desenvolvido aqui no 
campus atua e interfere significativamente na vida das 
comunidades e na nossa comunidade acadêmica, des-
construindo a ideia que a arte marcial incentiva a vio-
lência. O que percebemos é um ambiente harmonioso 
que contribui para fortalecer o caráter do praticante, 
desviando-o de condutas indesejadas que não são tole-
radas pelos princípios étnicos do Karatê-Do Tradicional”, 
afirma o estudante Antonio Miranda

Cleber Figueiredo, professor no Campus Valença
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Valéria Nascimento

Incluir por 
princípio
Projetos e práticas de inclusão e 
acessibilidade virtuais no IF Baiano

Há anos, a educação pública brasileira busca formas de 
eliminar a exclusão dos seus espaços constituídos (as 

escolas em seus diferentes níveis) e, consequentemente, 
de outras instâncias da sociedade. Por isso, o discurso e a 
realização de projetos para a democratização das tecno-
logias têm se tornado uma bandeira defendida por muitos 
educadores. 

No Instituto Federal Baiano (IF Baiano), o mundo digital 
significa para sua comunidade diversas possibilidades de 
criação e expansão de ideias intra(inter)institucionais. 
“Acabei produzindo uma ferramenta que auxilia o defi-
ciente visual a interagir com o ambiente de educação a 
distancia, chamado Moodle*, e acredito que seja o mais 
conhecido e o mais utilizado dentro da realidade virtual 
do Instituto e de outras Universidades e Institutos”, afir-
ma André Rezende, chefe do núcleo de governança de TI, 
ligado à Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 
(DGTI), na Reitoria. 

Para o professor André, que possui uma forte ligação com 
a necessidade visual e a educação a distância, pensar em 
uma vida mais confortável para os deficientes tem sido 
um caminho natural na sua trajetória profissional desde o 
desenvolvimento da sua pesquisa sobre esse assunto no 
mestrado em 2005. “Quando eu fui aprovado no concur-
so para professor em 2008, entrei, na Escola Agrotécnica 
Federal de Catu (atual, IF Baiano - Campus Catu), com o 
sentimento de montar um núcleo lá. A gente conseguiu 
estruturar junto à direção uma sala com cinco computa-
dores, três bolsas para professor e seis bolsas para aluno. 
A gente chamou o núcleo de NAV – Núcleo de Acessibili-
dade Virtual”, lembra. 

Por isso, trabalhar com a democratização do acesso à 
Educação para a superação das dificuldades dos defi-
cientes visuais com os uso das tecnologias e, consequen-
temente, possibilitar o acesso ao exercício da cidadania 
tem sido uma prática na rotina institucional. “Acredito 
que a Inclusão Digital, no processo de formação de pro-
fissionais da informática, coopera para uma formação 
contra-hegemônica, humanizada e articulada com uma 
grande demanda de acesso a bens digitais. Nesse senti-
do, o esforço ao acesso à informação e à formação para a 
utilização desses bens é algo tão valoroso”, declara Davi 
Costa, professor e pesquisador no Grupo de Pesquisa em 
Gerações, Territorialidades e Inclusão Digital – Gerainclus.

P E S Q U I S A

O que se faz - Desde 2012, o IF Baiano juntamente com os 
Institutos Federais do Rio Grande do Sul e do Ceará ope-
racionalizam a parceria realizada entre o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)/Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) e a Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica – Setec que ob-
jetiva reformular o Modelo de Acessibilidade de Governo 
Eletrônico (e-MAG), analisar 200 portais governamentais 
e atualizar ASES (validador automático de acessibilidade).

Para isso, pesquisadores, através do Projeto Acessibilida-
de Virtual vinculado à Rede Nacional de Pesquisa e Ino-
vação em Tecnologias Digitais - Renapi,  desenvolvem e 
disponibilizam soluções acessíveis, buscando a aplicação 
do uso da tecnologia assistiva e dos conceitos de quali-
dade no uso de sistemas – acessibilidade, usabilidade e 
comunicabilidade. Isto é, a partir de sites existentes, eles 
devem torná-los acessíveis aos deficientes visuais.

“A gente desenvolveu algumas soluções. Entre elas, eu 
destaco o modelo de acessibilidade ASES (cartilha nor-
matizadora sobre estrutura de site e quais regras deve 
obedecer). Ela, hoje, é referência nacional para quem 
quer desenvolver qualquer site. A gente ainda atua no 
desenvolvimento de um selo de acessibilidade que vai 
ser responsável por dar o chancelar do site de governo 
acessível às pessoas deficientes visuais”, explica André. O 
professor complementa que, ainda dentro desse projeto, 
o grupo desenvolve outra ferramenta a qual é responsá-
vel por auxiliar o usuário na identificação das incoerên-
cias em relação às regras de acessibilidade pontuadas no 
e-MAG.

E o site do IF Baiano? Para o professor André, é um grande 
problema mantê-lo 100% acessível, principalmente pelo 
volume de informação postado. “A estrutura é acessível: 
você pode ver teclas de atalho”, reforça. “De nada adian-

Estudante do Campus Guanambi em aula prática
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ta a ‘cara’ ser acessível se a informação não segue alguns 
requisitos”, preocupa-se. “Não pode usar smile porque, 
quando o software lê a tela do computador e ‘joga’ para 
o áudio, ele vai ler dois pontos, colchete, vírgula... porque 
não entende aquilo como smile. Evitar citar posições de 
tela (em cima, embaixo, clique no canto superior esquer-
do) em imagem. Ter um descritivo para vídeos e figuras”, 
recomenda. “Passam despercebidos porque nós enxer-
gamos (chamo de vidente), para o cego, isso é muito 
complicado”, alerta. 

Grupos de Pesquisa – Atualmente, dois grupos estão liga-
dos à temática:

• Grupo Multidisciplinar de Informática Aplicada – MIA 
(Catu) – Criado em 2010, ele agrega projetos de fo-
mento à pesquisa e à inovação e, atualmente, conta 
com três pesquisadores (dois, na Reitoria e um, em 
Catu) e quatro bolsistas (todos trabalhando home-
-office). No NAV, por exemplo, responsável por in-
vestigar e propor soluções da área de engenharia de 

software, há a proposta de difundir o conhecimento 
para indivíduos com alguma limitação. 

Entre algumas iniciativas do Núcleo, estão: desen-
volvimento do  sistema de gerenciador de conteúdo 
de sites acessíveis – Projeto SUINDARA; elaboração 
de material didático acessível no padrão DAISY (Di-
gital Accessible Information System); participação na 
construção do  modelo de acessibilidade de governo 
eletrônico 3.0; aprimoramento do sistema avaliador 
e simulador de acessibilidade de sítios (padrões e-
-MAG e WCAG – Projeto ASES – Desktop). 

E ainda desenvolvimento do sistema WEB para avaliar 
a acessibilidade de sítios (Modelo de Acessibilidade 
de Governo Eletrônico (e-MAG) – Projeto ASES-WEB; 
desenvolvimento do selo de acessibilidade do gover-
no brasileiro – Projeto e-SELO; organização e publi-
cação do livro “Acessibilidade e Tecnologia Assistiva: 
Pensando a Inclusão Sociodigital de Pessoas com 
Necessidades Especiais”; criação do protótipo Eye 

O que é, o que é 
Moodle – software livre, executado em ambiente virtual, cujo objetivo é apoiar a aprendizagem. 

Tecnologia Assistiva - área de conhecimento interdisciplinar, envolvendo produtos, recursos, metodologias, es-
tratégias, práticas e serviços que buscar oferecer mais autonomia e independência às pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida. 

e-MAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico com um conjunto de recomendações para tornar 
sítios e portais do governo brasileiro acessíveis, padronizados e de fácil implementação. 

Eye Tracking (Mouse Ocular) – composto por um óculos e uma câmera que capturam a íris do olho, os pesqui-
sadores conseguem que, através de um processo computacional, o mouse seja controlado pelo movimento 
dos olhos. Projeto existe há cinco anos desde a fase de protótipo da pesquisa e, atualmente, está em processo 
de encaminhamento para patente de modelo de utilidade (peças que já existem, não é uma inovação). 

Home-Office – conceito de trabalhar em casa (escritório em casa). Com a internet e a expansão de dispositivos móveis 
(smartphones, tablets), alguns profissionais já aderiram a essa modalidade de trabalho (teletrabalho para funcionário de empresa; 
freelancer para quem executa projetos avulsos e empresário que tem a empresa na própria residência). 

Livro “Acessibilidade e Tecnologia Assistiva: Pensando a Inclusão Sociodigital de Pessoas com Necessidades Especiais” - dis-
ponível para download em http://acessibilidade.bento.ifrs.edu.br/noticia-28.php

“

Tracking (Mouse Ocular) que conta com a participa-
ção do pesquisador José Garcia Vivas da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). 

• Grupo de Pesquisa em Gerações, Territorialidades e 
Inclusão Digital – Gerainclus (Bom Jesus da Lapa) – 
Criado em 2010, no seu início, ele realizava ativida-
des de pesquisa e extensão dos estudantes do curso 
técnico subsequente em informática junto à comu-
nidade local com a proposta de incluir, no processo 
formativo, a elaboração de metodologias de ensino 
e inclusão de pessoas à margem do acesso às fer-
ramentas de comunicação e informação e atender 
suas demandas. 

Durante esse período, ele já realizou os projetos “In-
clusão Digital e Terceira Idade”, “Inclusão Digital e 
Jovem na Construção Civil” (Projeto Mãos à Obra) e 
“Inclusão Digital e Crianças” (Gera Kids) com a parti-
cipação de seis professores, dois técnicos-adminis-
trativos e quatorze bolsistas (dez, de iniciação cienti-
fica e quatro, voluntários). 

Atualmente, o Grupo reelabora as atividades a partir 
da solicitação das comunidades rurais que possuem 
parcerias com o Laboratório de Políticas Públicas, 
Ruralidades e Desenvolvimento Territorial (LaPPRu-
Des). Entre projetos futuros, estão: a inclusão digital 
de mulheres rurais e jovens rurais com o objetivo de 
possibilitar acesso a informações e auxiliar na elabo-
ração de projetos associativos e no acompanhamen-
to de políticas públicas e editais públicos

Entrevista - Participação Estudantil

1. Por que participar de um grupo de pesquisa que traba-
lha com acessibilidade virtual?

No início, recebi um convite para participar como voluntá-
rio e achei o projeto muito interessante, algo novo aqui em 
nossa região. Decidi participar pelo fato de o projeto ajudar 
as pessoas com deficiência visual no uso do computador. 
(Rodrigo Farias, 3º ano do curso técnico em informática no 
Campus Guanambi. Bolsista de julho de 2011 a dezembro de 
2012) 

Precisamos enxergar o mundo em 360 graus, elevar o grau 
de conhecimento e retorná-lo para sociedade. E partici-
pando desse grupo de pesquisa, essa visão do mundo seria 
bem mais abrangente. De fato, eu sabia que tudo aprendi-
do na sala de aula seria colocado em prática, no entanto 
existia algo mais: criar soluções de tecnologia para pessoas 
com necessidades especiais era um grande desafio, porém 
seria fascinante participar de todo esse processo. (Fernando  
Mota Filho, 3º semestre do curso de análise e desenvolvimento 
de sistemas no Campus Guanambi. Bolsista em 2013)

2. O que mais agregou à sua vida essa vivência no NAV?

Um enriquecimento tanto para o currículo profissional 
quanto para o conhecimento pessoal. (Anacleto Peixoto 
Junior, 4º semestre do curso de análise e desenvolvimento de 
sistemas no Campus Guanambi. Bolsista entre março e de-
zembro de 2013)

Uma oportunidade única de contribuir para que pesso-
as com necessidades específicas acessem informações e, 
como profissional, sei a grande importância de possibilitar 
que todos os usuários e os possíveis usuários de sistemas 
da web o utilizem de forma satisfatória. (Érica da Silva, 4º se-
mestre do curso de tecnologia em análise e desenvolvimento 
de sistemas no Campus Guanambi. Bolsista de março de 2012 
a janeiro de 2013)

3. O que idealiza para seu futuro profissional a partir das 
vivências no NAV?

Ajudar as pessoas com deficiência visual quanto ao uso do 
computador. (Willian Viana, 2º ano do curso técnico em infor-
mática no Campus Guanambi. Bolsista em 2012)

Tenho um projeto em prática de ministrar curso nos mu-
nicípios vizinhos capacitando profissionais em educação 
para atender as pessoas com necessidades específicas. 
(João Gilberto Pereira, 4º semestre de análise e desenvolvi-
mento de sistemas no Campus Guanambi. Bolsista entre o 
período 2009 a 2012)

Por mais que se invista na parte de Pesquisa, 
na parte das normativas, existe um gran-
de problema que é de atitude das pessoas, 
ou seja, o deficiente visual não é porque ele 
é uma pessoa especial que é inferior, en-
tão, enquanto as pessoas não tiverem essa 
noção, nada que a gente faça, vai trazer a 
igualdade entre as pessoas, então ele é de-
ficiente visual, mas é tão capaz como qual-
quer outra pessoa” - André Rezende  



Em 2014, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica completa 105 anos e, com 
ela, a reafirmação de vários princípios fundamentais para todos os Institutos Federais de Educação 
– identidade a ser consolidada num modelo próprio de Educação Profissional e Tecnológica; interio-
rização da Educação Profissional; educação de jovens e adultos; verticalização do ensino através da 
oferta de cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação; inclusão social; vínculo com 
os movimentos sociais; atenção às demandas dos Territórios de Identidade para respaldar, através de 
projetos de pesquisa aplicada e extensão, ações estratégicas articuladas com os arranjos produtivos locais; profissiona-
lização e democratização da gestão; foco nas atividades finalísticas; servidores(as) qualificados e comprometidos para 
consolidar o projeto mais desafiador da História da Educação Profissional Brasileira, os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

Neste contexto, o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) ampliou a oferta de cursos e reafirma sua tradição agrícola com a 
união das ex-EMARCs (Escolas Médias de Agropecuária Regional da Ceplac) de Valença, Uruçuca, Teixeira de Freitas e Ita-
petinga e das ex-EAFs (Escolas Agrotécnicas Federais) de Catu, Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim e da criação de 
mais dois Campi em Bom Jesus da Lapa e Governador Mangabeira. Nos próximos anos, serão criados mais quatro novos 
campi em Serrinha, Alagoinhas, Xique-Xique e Itaberaba. 

Ofertamos, atualmente, 49 cursos de nível médio (subsequentes, integrados e Proeja) na modalidade presencial das áreas 
de Informática, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Química, Agrimensura, Petróleo e Gás, Cozinha, Agroindústria, Zoo-
tecnia, Floresta, Administração, Hospedagem, Manutenção e Suporte a Informática, Guia de Turismo, Agroecologia e Meio 
Ambiente; 13 cursos de graduação (Licenciatura em Química – Catu/Guanambi, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas – Catu/Guanambi, Bacharelado em Engenharia Agronômica, Tecnologia em Agroindústria, Licenciatura em 
Biologia, Licenciatura em Geografia, Bacharelado em Zootecnia, Licenciatura em Ciências Agrárias, Licenciatura em Ci-
ências da Computação, Tecnologia em Agroecologia e Tecnologia em Gestão de Turismo); 1 (um) curso de pós-graduação 
lato sensu em Desenvolvimento Sustentável no Semiárido com Ênfase em Recursos Hídricos e dois em tramitação (Espe-
cialização em Educação Científica e Popularização da Ciência e Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido); 
na modalidade Educação a Distância, 3 (três) cursos em 24 polos, presentes em 16 Territórios de Identidade.

Dentro da sua História, o atual IF Baiano orgulha-se da marca construída e da trajetória de vida de milhares de egressos e 
atuais servidores e profissionais que diplomou e atuam em cargos e funções de diversas complexidades no mundo do tra-
balho. E, hoje, nas comemorações dos seus 105 anos de pertencimento à Rede Federal, o nosso Instituto tem um desafio 
bem peculiar – promover a inclusão de jovens e adultos que desejam ser um profissão de sucesso. Para tanto, é preciso 
priorizar nosso orçamento nas afinidades finalísticas (ensino, pesquisa e extensão), no desenvolvimento de atividades 
culturais, esportivas e artísticas e na valorização dos profissionais da educação (técnicos-administrativos, docentes e 
terceirizados).

Nesta perspectiva, o caminho não é linear e simples, contudo é gratificante e compensador porque toda a sua comunida-
de acadêmica tem a consciência de que a conquista da soberania de um país passa por uma renovação constante das lu-
tas de sua juventude. E jovens são nossos estudantes, são nossos profissionais, são todos que acreditam que um futuro de 
um Estado democrático e desenvolvido passa pela Educação, são todos que acreditam e trabalham em prol do IF Baiano.

105 anos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica e o IF Baiano na formação de profissionais qualificados

Por Geovane Nascimento
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO

Eu tenho uma alegria muito grande de poder passar e ver o brilho nos olhos dos 
meus alunos quando um assunto é interessante ou quando ele diz respeito ao 
conhecimento diário desses alunos” 

Cleidida Carvalho
Professora de Zootecnia | Campus Santa Inês

Nós do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano do Campus de 
Governador Mangabeira (IF Baiano - Governador Mangabeira) nos orgulhamos 
em fazermos parte dessa História e na formação de cidadãos críticos 
comprometidos com a melhoria do nosso país”
Joeliton Sousa
Assistente de aluno do Campus Governador Mangabeira e ex-estudante do curso técnico em a quicultura

Estudar no IF Baiano é ser resultante de um processo que me possibilita destinar 
o melhor que contemplo com esse aprendizado para beneficiar minha região. 
Fazer parte dessa História é fazer parte da transformação de vidas”
Natália Santos
Estudante do 2º ano do curso técnico em agropecuária (integrado) | Campus Itapetinga

“
DEPOIMENTOS

“
“
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Se hoje estou onde estou é porque ‘estive de pé sobre 
ombros gigantes’”, afirma Élia Karina Costa, tecnóloga 

em Agroindústria pelo IF Baiano e mestranda em Ciências 
de Alimentos, na Universidade Federal da Bahia.

Já durante a graduação, Élia desenvolveu dois projetos na 
área das Ciências de Alimentos. “Os projetos contribuí-
ram muito na minha formação, uma vez que foram res-
ponsáveis não só por me trazer conhecimento, mas me 
ensinaram a utilizar os conhecimentos obtidos. As ex-
periências vividas nos laboratórios, os trabalhos, artigos, 
resumos escritos e publicados incentivaram-me a voltar 
o olhar para o mundo acadêmico e da pesquisa”, conta.

De acordo com a coordenação do curso de tecnólogo 
em Agroindústria, de 22 formados, 10 foram aprovados 
no mestrado. Para a coordenadora do curso, Carlinne de 
Oliveira, o sucesso dos estudantes se deve ao estímulo 
dado à iniciação científica. “Os estudantes são sempre 
estimulados a participar de atividades diversas que visam 
a complementação do seu currículo, muitas delas ligadas 
à pesquisa e à extensão. Além disso, possuímos estrutu-
ra física que proporciona pesquisas nas diversas áreas de 
processamento de alimentos”, disse.

É o caso da mestranda Valtânia Nunes, cujo primeiro pas-
so para seu interesse pela pesquisa foi a iniciação cien-
tífica, realizada no IF Baiano. “Durante toda minha gra-

duação, fui bolsista e trabalhei com desenvolvimento de 
novos produtos com o intuito de agregar valor à cultura 
da palma, trazendo ao pequeno produtor uma nova for-
ma de aproveitamento de uma das plantas de maior re-
sistência e produtividade do semiárido nordestino”, afir-
mou. No mestrado, Valtânia continua os estudos sobre a 
palma, focando na pós-colheita.

Para incrementar o ensino, os estudantes são estimula-
dos a participar de editais de fomento à pesquisa e exten-
são. “Através da Extensão, o estudante tem a oportuni-
dade de fazer cumprir um dos papéis sociais do Instituto, 
que é o de compartilhar o desenvolvimento científico e 
tecnológico com a sociedade. E é muito gratificante ob-
servar que os alunos sempre desenvolvem projetos de 
extensão, visando solucionar problemas que eles identi-
ficam nas suas localidades de origem”, diz Carlinne.

Todos os anos, o IF Baiano lança editais de bolsas de ini-
ciação científica e à extensão, além dos editais das agên-
cias de fomento, como CNPq e Fapesb.  “Reconhecemos 
o valor da pesquisa científica não apenas para a carreira 
acadêmica, mas como forma de se chegar à inovação, de 
se produzir ou adaptar tecnologias”, declara Oliveira.

A proposta do curso de tecnólogo em Agroindústria é for-
mar profissionais com capacidade de atuar na produção 
alimentícia agroindustrial desde a matéria-prima até a 

Agroindústria: Técnico e Tecnólogo
Carreiras proporcionam o desenvolvimento prático e acadêmico
Vanina Sá

“

Estudantes em rotina do curso

industrialização e comercialização. “O setor de produ-
ção de alimentos regional carece de profissionais espe-
cializados. Também observamos, na região, uma grande 
expressão da agricultura familiar com enorme potencial 
para implantação de pequenas agroindústrias”, avalia 
Carlinne.

O curso é oferecido em Guanambi desde 2010. Como o 
campus oferecia o curso técnico em Agroindústria, já 
contava com infraestrutura de laboratório de análises e 
de tecnologia. São três anos de formação, que inclui es-
tudos de disciplinas que vão desde processamento de 
diversos alimentos, controle de qualidade, higiene e se-
gurança.

“Uma disciplina que os alunos se identificam bastante é 
Desenvolvimento de Novos Produtos Agroindustriais na 
qual eles abusam da criatividade e inovação para elaborar 
novos produtos. E conseguem criar produtos tão interes-
santes, que rendem ótimos trabalhos de conclusão de 
curso, artigos de revista ou trabalhos apresentados em 
congressos”, comenta Carlinne.

Com carga horária de 80 horas, o estágio curricular é 
obrigatório e pode ser realizado em empresas convenia-
das com o IF Baiano. “Nós dispomos de um setor espe-
cífico para encaminhar o aluno para o estágio”, falou a 
coordenadora. O estágio pode ocorrer em indústrias de 
alimentos de pequeno a grande porte, como laticínios, 
frigoríficos, indústrias de beneficiamento vegetal, órgãos 
de fiscalização e instituições de pesquisa.

Monik da Silva, que atualmente faz o mestrado em Ci-
ência e Tecnologia de Alimentos, conta que a experiên-

cia adquirida no curso do IF Baiano foi fundamental para 
conduzir sua carreira. Apesar de não ter sido bolsista du-
rante a graduação, ela estagiou na Vigilância Sanitária de 
Guanambi.

“No estágio, pude ver de perto como é a realidade da fis-
calização do setor de alimentos. O tempo que passei na 
vigilância foi necessário para minha formação”, disse. Ela 
ainda acrescenta que “é um curso que traz oportunida-
de para quem quer seguir na área da industrialização e 
também na carreira acadêmica, além de ser de curto pe-
ríodo”.

Paulo Silveira é mais um ex-aluno do IF Baiano que con-
tinua os estudos no Mestrado em Ciência de Alimentos na 
UFBA. Durante a graduação, fez o estágio na Cooperativa 
Agropecuária de Guanambi, na área de beneficiamento e 
processamento do leite. “O estágio permitiu o meu pri-
meiro contato com a área de estudo, mostrando, de for-
ma rápida, como é o dia a dia de uma empresa”, afirmou.
Em uma escala de 1 a 5, o curso de Tecnologia em Agroin-
dústria foi avaliado com conceito 4 pelo MEC. Além de 
toda infraestrutura, corpo docente composto por 88% 
de mestres ou doutores, há o Programa de  Assistência 
Estudantil do IF Baiano em que o estudante matriculado, 
tanto no ensino superior como no médio, poderá pleitear 
auxílios para sua permanência e continuidade dos estu-
dos, bem como o suporte aos alunos com necessidades 
específicas. Conforme a Comissão Central do último pro-
cesso seletivo, em 2014, foram 843 inscritos para 40 va-
gas de tecnólogo.

Já o curso técnico em Agroindústria é integrado ao Ensino 
Médio, visando a formação de estudantes que concluíram 
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o ensino fundamental, para proporcionar, “principal-
mente aos originários da zona rural e municípios circun-
vizinhos, a oportunidade de ter uma formação consis-
tente na educação profissional de nível técnico”, afirma 
a coordenadora do curso,  Amália Costa.

Filha de produtor rural, Valéria Castro, optou pelo curso 
no IF Baiano por identificação. “Entres as opções ofere-
cidas no campus, foi o que mais me identifiquei, porque 
possui conteúdos bastante aplicáveis no dia a dia. Embo-
ra seja um curso amplo, com diversos estudos em áreas 
específicas, não apresenta dificuldade”, disse.  Ela faz vi-
sitas a agroindústrias e frigoríficos da região, como uma 
das atividades do estágio supervisionado na Agência Es-
tadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).

A presença de corpo docente qualificado e o oferecimento 
de uma ampla infraestrutura, como laboratórios, agroin-
dústria, alojamentos, fábrica de ração, entre outros, é o 
destaque do campus no oferecimento 
dos cursos. “Temos uma infraestrutura 
geral que é um diferencial comparado a 
outras instituições de ensino. Contamos 
com 66 docentes efetivos, onde 13 são 
graduados e/ou especialistas, 32 mestres 
e 21 doutores”, afirma Amália.

Por ser um curso integrado, o aluno é 
conduzido à habilitação profissional téc-
nica sem descartar a formação do ensino médio. “Com 
a ampliação da carga horária total do curso [3.560 horas 
em três anos], é assegurado, simultaneamente, o cum-
primento das finalidades estabelecidas para a formação 
geral e as condições de preparação para o exercício de 
profissões técnicas”, esclarece a coordenadora. Entre 
as disciplinas da área específica, estão: tecnologias de 
processamento de diversos tipos de alimentos, gestão 
do agronegócio, cooperativismo, segurança do trabalho, 
entre outras.

De acordo com a coordenação do curso técnico, até o fi-
nal do ano passado, houve 61,87% formados. O estágio, 
de 200 horas, é obrigatório e pode ser realizado também 
no final do curso. Para isso, o campus conta com um pro-
grama de estágio que identifica vagas e encaminha estu-
dantes, além de manter convênio com frigoríficos, indús-
tria de alimentos, cooperativas e associações. 

É o caso de Giovanna Dourado, que faz estágio na área de 
processamento de pães. “Agroindústria é uma boa área, 
pois envolve boas práticas de fabricação e higiene e é 
bom que saibamos para o nosso dia a dia também. O cur-
so agrega valor ao meu currículo”, afirma. Já Franciele de 
Matos destaca a experiência que o estágio proporciona. 
“Uma das coisas mais importantes é a convivência com 
os colegas e a interação com a profissão e os profissionais 
da área”,disse. 

Assim como no curso de tecnólogo, os estudantes do 
curso técnico também podem participar de programas de 
bolsas para iniciação científica e de extensão. “A impor-
tância destes programas de bolsas é que propiciem a in-
dução do pensamento científico e introdução da pesquisa 
e inovação para estudantes de ensino médio; contribui 
para o processo de interação entre as comunidades locais 
e regionais e para formação acadêmico-profissional dos 
estudantes”, pontua Amália.

Para Siderléia Rocha, estudante do curso 
técnico em Agroindústria, a oportunidade 
de realizar o curso, próximo a sua cidade 
natal, e com assistência aos alunos, pesou 
na escolha. “Escolhi estudar no IF Baiano, 
por disponibilizar um ensino de qualidade, 
pela oportunidade de fazer um curso téc-
nico e também por ter assistência aos alu-
nos com menos condições financeiras”, 

afirmou. Através do curso, ela já estagiou em uma coo-
perativa de beneficiamento de mel e espera ter base para 
entrar no curso superior. “No estágio, adquiri experiência 
para o mercado de trabalho”, conclui. “Através dele, foi 
possível ver amplamente tudo que aprendi em sala de 
aula e aplicar esse aprendizado”, completou a estudante 
Flávia Pimentel, que estagiou na área de laticínios.

Para Carlinne de Oliveira, os dois profissionais, técnico 
e tecnólogo em Agroindústria, podem atuar no mesmo 
mercado, com atividades semelhantes. “A diferença é 
que o tecnólogo em Agroindústria é um profissional com 
maior capacitação para atuar em funções com maior ní-
vel de complexidade dentro da indústria de alimentos. 
Ademais, por ser um profissional de nível superior, o tec-
nólogo está apto para atuar em instituições de pesqui-
sa e desenvolvimento de tecnologias, prestar concursos 
públicos e também ingressar na carreira acadêmica”, 
conclui

Entres as opções 
oferecidas no campus, 

foi o que mais me 
identifiquei, porque 

possui conteúdos bastante 
aplicáveis no dia a dia.”

Valéria Castro

“
Curta nossa página no Facebook!

facebook.com/ifbaiano.oficial
Acesse pelo celular usando o QR Code:

www.ifbaiano.edu.br

twitter.com/ifbaianooficial

youtube.com/ifbaianooficial
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Em tempos de debates sobre as causas ambientais, 
pensar em um local ecologicamente correto parece 

algo distante de alcançar. Para minimizar essa realida-
de, pesquisadores do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) 
participam de projetos integrados ao Programa de Mo-
nitoramento da Área Costeira da Bahia, desenvolvidos 
pelo Grupo de Pesquisa Paranoá do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelo 
Centro de Estudos Costeiros, Pesca e Aquicultura (CECPA) 
– Estação de Campinhos, Distrito de Maraú, em parce-
ria com outras instituições. “O maior desafio é conciliar 
o respeito às atividades tradicionais e outras ações hu-
manas à preservação ambiental e à sustentabilidade”, 
declara o coordenador do CECPA e do Núcleo de Pesqui-
sa Aplicada a Pesca e Aquicultura Familiar Nordeste 05 
(NUPA NE 05), Perimar Moura.

Segundo Moura, “há interesses dos mais diversos e pou-
ca informação adquirida por parte das comunidades e é 
também papel desses projetos poder elucidar o público 
em geral sobre a necessidade de se preservar os ambien-
tes marinhos, a fauna e a flora”, explica. O projeto “Pre-
sença de Lixo Marinho em Estômagos de Peixes no Litoral 
de Ilhéus e Uruçuca”, por exemplo, idealizado e executa-
do por Perimar e José Rodrigues de Souza Filho, surgiu da 
oportunidade de usar organismos como bioindicadores 
de lixo marinho com uso de seus estômagos para saber 
se eles ingerem poluição.

O coordenador complementa que “o lixo marinho é uma 
realidade atualmente e pode interferir na sanidade de or-
ganismos aquáticos, principalmente peixes, o que tam-
bém pode causar prejuízos para as comunidades que 
vivem da pesca em áreas litorâneas”, explica o pesqui-

sador. Perimar afirma que o Campus Uruçuca, com sua 
tradição de desenvolver trabalhos na área ambiental, “já 
havia desenvolvido um trabalho com serviços ecossistê-
micos por José Rodrigues, envolvendo alunos dos cursos 
integrados de guia de turismo e técnico em informática”, 
destaca.

Do trabalho com Ecologia de Peixes Tropicais, iniciado em 
2013, o grupo obteve, como resultado, bons parâmetros 
para a qualidade ambiental da região. “Tivemos que os 
peixes coletados nas praias amostradas não apresen-
taram vestígios de lixo marinho em seus estômagos”, 
diz. Para Álisson Félix, estudante do curso integrado de 
guia de turismo do Campus Uruçuca e ex-bolsista, esse 
trabalho trouxe maior conscientização sobre questões 
ambientais aquáticas. “Também comecei a prestar aten-
ção a aspectos para os quais nunca tinha feito antes 
nas praias”, frisa. Já Yasmine Oliveira, colega de curso e 
também ex-bolsista, considera como grandes aprendi-
zados - o trabalho em equipe e saber lidar com público 
em apresentações do Programa Ciência Itinerante. Ela 
reforça que o trabalho de laboratório e a identificação dos 
peixes foram outros desafios durante a pesquisa. 

Para uma segunda etapa das pesquisas, vai ter início, em 
2014, o projeto “Bioecologia dos Peixes da Baía do Pontal, 
Ilhéus, Bahia”, aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Inovação (Propes). De acordo com Perimar, esse tem o 
objetivo de verificar a composição da fauna de peixe no 
ambiente. “Atentar para possíveis impactos causados 
pela pesca na região, além de ampliar o conhecimento 
sobre a fauna de peixe local”, declara. “Serão realizados 
arrastos com embarcações dos próprios pescadores e os 
animais capturados serão triados e identificados em la-

Pesquisas propõem intervenção em área costeira baiana
IF Baiano, UFBA, USP e UEFS estão entre as instituições participantes
Valéria Nascimento

boratório, gerando uma lista de espécies”, pontua. Dessa 
pesquisa, o grupo pretende utilizar os exemplares para a 
formação de um museu zoológico no Campus Uruçuca, 
além de apresentá-los em mostras do Programa Ciência 
Itinerante.

Essa proposta de elevar o Instituto Federal Baiano (IF 
Baiano) ao status de monitor dessa área, de acordo com 
Moura, amplia o conhecimento em diversas áreas (eco-
logia dos ecossistemas, preservação ambiental, avalia-
ção de serviços ecossistêmicos) o que gera interesse de 
pesquisadores e instituições parceiras. “Facilita a capa-
citação e a continuidade dos estudos para servidores e 
estudantes do IF Baiano, além disso confere ao Instituto o 
status de instituição que ajuda a preservar os mais diver-
sos ambientes e leva educação ambiental para as comu-
nidades locais”, afirma. “Elas passam a entender o fun-
cionamento do meio ambiente e as reais necessidades de 
preservá-lo, compreendendo a legislação ambiental e as 
justificativas para que existam”, conclui

Parceiros

Universidade Federal da Bahia – UFBA/Núcleo de Estudos Hidro-

geológicos e do Meio Ambiente (Nehma)

Universidade Federal da Bahia – UFBA/Instituto de Biologia/

Pós-Graduação Stricto Sensu de Ecologia 

Universidade de São Paulo – USP/Instituto de Oceanografia – IO

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS/Laboratório 

de Ictiologia

Projeto "Presença de Lixo Marinho em Estômagos 
de Peixes no Litoral de Ilhéus e Uruçuca"

Perimar Espírito Santo de Moura (coordenador/pesquisador)

José Rodrigues de Souza Filho (pesquisador)

Alexandre Clistenes de Alcântara Santos (pesquisador/UEFS)

Álisson Félix Linhares Santos (bolsista)

Yasmine da Silva Oliveira (bolsista)

Projeto “Bioecologia dos Peixes da Baía do Pontal,
Ilhéus, Bahia”

Perimar Espírito Santo de Moura (coordenador/pesquisador)

Alexandre Clistenes de Alcântara Santos (pesquisador/UEFS)

Maria Rosa de Freitas (bolsista)

Rede sendo retirada da água
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Comunicativa, mas silenciosa. Suas expressões joviais 
demonstram suas emoções e o movimento de suas 

mãos, seus pensamentos. “Sou igual às outras pessoas, 
porque a deficiência auditiva não me impede de fazer o 
que quero”, afirma a estudante do curso técnico em In-
formática, Jerusa Monção, que utiliza a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

O direito à educação se traduz numa prática pedagógica 
que visa contemplar as necessidades de todos. “Desen-
volver a cultura de acessibilidade no âmbito pedagógi-
co envolve trabalhar novos conceitos de aprendizagem, 
avaliação e didática. Significa promover novas alternati-
vas metodológicas e recursos diferenciados para o ensino 
e aprendizagem, de acordo com as características indivi-
duais e respeitando os diferentes estilos de aprendiza-

gem”, afirma a psicóloga e assessora de diversidade e 
inclusão, Cristiane Ferraz.

Para atender com eficácia e eficiência todos os alu-
nos, o IF Baiano está estruturando os Núcleos de 

Atendimento à Pessoa com Necessidades Especí-
ficas (Napne) nos campi. Conforme a proposta de 

Regimento dos Napne, cada núcleo deve contar 
com uma equipe multidisciplinar (assistente 
social, pedagogo, psicólogo) e dispor de am-
biente com acessibilidade física, espacial e 
mobiliária, além de recursos de Tecnologias 
Assistivas para as Pessoas com Necessidades 

Específicas (PNE).

No Instituto, há um total de 34 estudantes com neces-
sidades específicas, e, no Campus Guanambi, o Napne 
assiste a 22 alunos.  Além de equipamentos tecnológicos, 
o Núcleo oferece suporte pedagógico às PNE através da 
atuação de monitores e intérprete de Libras. Há o apoio 
pedagógico, a adequação de materiais didáticos, através 
de ampliação e digitalização para leitura em sintetizador 
de voz, além de orientações para os professores. “Todas 
essas ações são articuladas entre professor, aluno e Nap-

Convivendo com 
a diversidade

Vanina Sá

C A P A

Estudante Jerusa Monção em 
entrevista à equipe de jornalismo

ne, o que contribui de forma significativa para o melhor 
desempenho dos alunos em sala de aula”, afirma a coor-
denadora do Napne, em Guanambi,  Andreia Reis.

De acordo com Andreia, os computadores, as lupas de 
aumento, as adequações de materiais, os sintetizadores 
de voz e a tradução e interpretação em Libras, na sala de 
aula, são os suportes mais utilizados. E é dessa forma que 
Jerusa tem conseguido acompanhar o curso. “Estamos 
juntas em todos os momentos dentro da instituição. Na 
sala de aula, a presença do tradutor/intérprete é indis-
pensável, pois somos o meio de ligação e comunicação 
entre aluna surda com seus professores e colegas”, afir-
ma a intérprete, Fátima Castro.

E o que é acessibilidade?

Para a área de engenharia, o termo está ligado ao es-
tabelecimento de critérios e parâmetros que tornem os 
ambientes acessíveis a todos os usuários, inclusive por 
aqueles com mobilidade reduzida ou pessoas com ne-
cessidades específicas. “Pensar em acessibilidade é pro-
mover o desenvolvimento de ações e boas práticas, ob-

servando as necessidades de cada ambiente, edificações, 
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, de forma 
a garantir os direitos, autonomia e segurança das pessoas 
com deficiência, além, claro, da melhoria significativa da 
qualidade de vida”, define o coordenador geral de obras, 
Luciano Carvalho.  

De acordo com a Coordenação Geral de Obras do IF Baia-
no, em Campi como Guanambi, Bom Jesus da Lapa, 
Senhor do Bonfim e Catu, já foram feitas algumas ade-
quações para torná-los mais acessíveis, tais como a ins-
talação de rampas de acesso, corrimão, piso tátil, placas 
de comunicação e sinalização visual e outros elementos 
de apoio à acessibilidade. “Temos que considerar que a 
maioria de nossos campi e suas edificações foram her-
dados das antigas escolas agrotécnicas, que, na maio-
ria, possuem instalações físicas antigas, necessitando de 
reformas e adequações estruturais de ambientes, para 
torná-las adaptadas à nossa realidade e efetivamente 
acessíveis”, avalia Luciano.

Luciano esclarece que há planos de reforma e adaptações 
em todos os campi  e que, as novas unidades do IF Baiano, 

Aula com acessibilidade
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em Serrinha, Alagoinhas, Xique-Xique e Itaberaba aten-
derão as normas de acessibilidade estabelecida na ABNT 
nº 9050/2004. “Os novos campi foram projetados aten-
dendo integralmente os requisitos normativos de acessi-
bilidade”, afirmou.

Já, para Cristiane, “o termo acessibilidade denota elimi-
nação de barreiras que obstruem a participação social”.  
Dessa forma, as questões que permeiam o assunto refe-
rem-se a raça, etnia, deficiências, gênero, orientação se-
xual, crença, regionalismos, idade, classe social, vulne-
rabilidade social. Questões que foram contempladas na 
Política de Diversidade de Inclusão do IF Baiano, aprovada 
em 2012. “A Política de Inclusão contribui de forma muito 
grande para o reconhecimento dessas pessoas como ca-
pazes, com potencial igual a qualquer outro ser humano. 
Enquanto Instituto, temos que estar atentos a estas dife-
renças”, analisa Andreia.  “Em geral, todos temos neces-
sidades de acesso seja em relação à informação, à edu-
cação, ao emprego e demais condições que permitam ter 
uma vida digna e independente”, complementa Cristiane.
 
Dessa forma, a Assessoria de Diversidade e Inclusão tem 
coletado dados sobre os estudantes com necessidades 
específicas, disponibilizado equipamentos e materiais de 
tecnologias assistivas e orientado os campi a respeito da 
implementação da Política de Diversidade de Inclusão, 
bem como orientado as comissões de processo seletivo 
de estudantes e concurso público a respeito da temática. 
“O principal intuito dessas ações é proporcionar o conví-
vio institucional harmonioso de maneira que todos par-
ticipem ativamente das atividades institucionais, estejam 
aptos a tomar decisões e sejam respeitados nos direitos 

fundamentais que asseguram condições necessárias 
para o acesso pleno à educação acadêmica e inserção no 
mundo do trabalho”, disse Cristiane.

William Viana, estudante de informática, cego, conta que 
o IF Baiano trouxe novas perspectivas. “Aqui me incenti-
vou muito, me fez mudar, ser outra pessoa. A desenvol-
tura que eu tenho hoje para o meu futuro foi adquirida 
aqui no Instituto”, declarou.

União

Uma das atribuições desafiadoras dos Napne é discutir 
a questão junto à comunidade acadêmica e promover a 
união e a convivência entre todos. “As pessoas apresen-
tam muita resistência em perceber e valorizar o outro da 
forma como é. A principal ação a fazer é viabilizar a sensi-
bilização da comunidade para a riqueza que o diverso nos 
proporciona. Mostrar que cada um de nós tem limitações 
e potencialidades que precisam ser valorizadas e respei-
tadas”, afirma Andreia Reis. 

Além das barreiras arquitetônicas e físicas, as pessoas 
com necessidades específicas enfrentam barreiras sociais 
e psicológicas que também precisam ser suplantadas in-
ternamente. “Superar este desafio envolve trabalhar a 
autoimagem e a compreensão da própria condição física, 
social ou psicológica, sem considerar esta característica 
como um obstáculo intransponível”, analisa Cristiane. 

Jerusa Moção é um exemplo. Ela pensou bastante antes 
de iniciar o curso de informática e resolveu enfrentar o 
desafio com determinação. “Vou me esforçar e vou estu-

C A P A

Softwares facilitam a comunicação

dar no Instituto”, disse. Com o apoio encontrado em pro-
fessores e colegas e do suporte pedagógico, através do 
Napne, ela tem conseguido conviver e continuar os estu-
dos. “Às vezes, tenho um pouquinho de dificuldade, mas 
com um pouco de esforço a gente consegue. Me relacio-
no muito bem com meus colegas. Consigo me comunicar 
com todos”, conta.

Mário Nogueira, estudante do curso tecnólogo em Agroin-
dústria, com baixa visão, teve a mesma dúvida. “Meu 
primeiro questionamento era se eu iria conseguir me 
adaptar ao curso”, revela. Já Núbia Gonçalves, também 
estudante do tecnólogo em Agroindústria e com baixa vi-
são, diz que a ajuda dos colegas tem sido fundamental. 
“São pessoas conscientes que nos ajudam em todos os 
sentidos. Na sala de aula, no refeitório, na compreensão. 
Há muitas vezes, precisamos que leiam o material”, afir-
ma. Já Romagno de Carvalho, estudante do curso técnico 
Informática, com baixa visão, faz planos para cursar o ní-
vel superior no IF Baiano. “Já estou adaptado aqui no Ins-
tituto. Conheço os professores e gosto daqui. 
Já é um caminho para que eu possa fazer um 
curso superior aqui”, disse.

Outro aspecto que proporciona a união, atra-
vés da diversidade, além da superação pessoal 
dos estudantes com necessidades específi-
cas, é a presença de alunos monitores para 
assessorá-los. Fernanda Teodoro, do curso de 
Tecnologia em Agroindústria, realiza monitoria 
para um aluno com baixa visão. “As atividades 
de monitoria tem grande importância tan-
to para nós, monitores, como para os alunos 
com necessidades espefícicas. Nos propor-
ciona uma visão melhor para lidarmos com 
as necessidades específicas tanto para convi-
vência dentro do Instituto como fora”, disse.

Licenciando em Química, Rafael Araújo, pres-
ta monitoria estudantes cegos. “Os materiais 
são adptados em braile, caso o aluno ainda 
não possa ler em braile, o material é con-
vertido para que eles possam usar o leitor de 
tela”, esclareceu. “As adaptações são feitas 
de acordo com a necessidade de cada alu-
no”, complementa Fernanda. “Com os nosso 
monitores, temos a possibilidade de diminuir 
as diferenças entre os demais alunos ou, pelo 

menos, caminhar próximo para o nosso desenvolvimen-
to. Sem eles, ficaria muito dificil, mesmo com todos os 
equipamentos do Napne”, afirmou a estudante, Núbia 
Gonçalves, com baixa visão.

Para Juliana Ferreira, estudante do curso técnico em In-
formática para Jovens e Adultos, cega, ressalta o aspecto 
humano que permeia a acessibilidade. “Cabe a cada um 
de nós, deficiente ou não, buscar a interação entre alu-
nos, professores e funcionários”, disse. “Somos iguais a 
qualquer um de vocês. Se quiser nos ajudar, venha para 
perto de nós”, complementa o estudante William Viana, 
do técnico em Informática para Jovens e Adultos. “Hoje 
vejo que o IF Baiano tem uma grande capacidade para 
acolher e receber outros alunos com deficiência, que as-
sim como eu, não tinha nenhuma perspectiva para o fu-
turo. Ele nos prepara para uma vivência melhor, na parte 
intelectual e física. O Instituto é muito importante na mi-
nha vida”, afirma Juliana

A L F A B E T O  E M  L I B R A S
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Hoje, quando se pensa em estudos, existem várias fer-
ramentas que facilitam a vida estudantil, certo? Com 

acesso à internet, é possível acessar aulas, livros, apos-
tilas e tutoriais das mais diferentes áreas, sejam em for-
matos de texto, imagem e/ou audiovisual, divulgados por 
internautas das diferentes partes do mundo. 

E quando olhamos a realidade da nossa escola? O pro-
cesso é tão simples e acessível? O que o Instituto Federal 
Baiano (IF Baiano) oferece aos seus alunos para facilitar 
a rotina de estudos deles? Há três anos, a instituição co-
meçou a implementação do Sistema de Gestão de Biblio-
tecas Pergamum Web em seus campi. “O Campus Gua-
nambi foi o primeiro a ter o sistema em operação desde 
janeiro de 2011, expandido-se para os demais bibliotecas 
em janeiro de 2012”, fala Daniel Cerqueira, bibliotecário 
da Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) na Reitoria.

Sistema possibilita integração entre bibliotecas
Bibliobaiano facilita a vida acadêmica dos estudantes
Valéria Nascimento

E N S I N O

“Com essa ferramenta, teremos a oportunidade de ter 
um controle mais efetivo dos itens que compõem os 
acervos da nossa Rede de Bibliotecas (Bibliobaiano), pro-
porcionando, assim, qualidade no atendimento de nos-
sos usuários”, complementa Daniel. “O projeto está em 
andamento mesmo que de forma tímida. Alguns campi, 
como Governador Mangabeira, Itapetinga, Bom Jesus da 
Lapa, por exemplo, ainda não tiveram os trabalhos inicia-
dos”, explica.

Após a chegada do Sistema Pergamum, que gerencia da-
dos e documentos, o cotidiano da maioria das bibliotecas 
do Instituto mudou. Hoje, é possível ao frequentador des-
ses espaços, além de usufruir do ambiente físico e con-
sulta direta ao acervo, consultar pela internet a existên-
cia de livros, periódicos, folhetos, trabalhos acadêmicos 
(Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs, dissertações, 

Processo de implementação do Bibliobaiano

Foi durante um evento técnico realizado entre bibliotecários do IF Baiano que surgiu a ideia de criação do Bibliobaiano 
– A Rede de Bibliotecas do IF Baiano. A proposta era ter um sistema que proporcionasse a realização de procedimentos 
com fluidez, segurança e precisão. 

Paralelamente ao planejamento de contratação de empresa especializada para catalogar passivos (materiais sem trata-
mento técnico), os bibliotecários realizaram mutirões nos Campi de Santa Inês e Senhor do Bonfim, além de treinamentos 
do Sistema Pergamum para profissionais da área em Guanambi e Uruçuca. 

Numericamente, o Instituto possuía, em 2012, 57.196 itens sem processamento técnico. “Um volume de trabalho que 
demandaria cerca de, pelo menos, seis anos para ficar pronta”, esclarece Cerqueira. Atualmente, segundo o bibliotecário 
Daniel, esse número reduziu para 32.266, um passivo com projeção de término para, no mínimo, quatro anos. “Os desafios 
ainda continuam dada a falta de mão de obra e recursos materiais para acelerar o andamento do trabalho”, conclui. 

Página - http://pergamum.ifbaiano.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php
(Estudantes, professores, técnicos-administrativos e terceirizados, interessados em ter acesso ao acervo, bastam fazer o cadastro na 
biblioteca do seu campus)

teses), CD-Rom, DVD e documentos normativos entre as 
bibliotecas dos campi, acessando informações correla-
cionadas como renovações, reservas, histórico, débitos, 
materiais pendentes, entre outras. 

No Campus Santa Inês, por exemplo, que possui um acer-
vo de oito mil itens, a digitalização começou gradativa-
mente em 2012 e, atualmente, tem 95% dos seus itens 
inseridos no Sistema. Por lá, o atendimento ao público, 
através da Bibliobaiano, já é uma realidade desde maio do 
ano passado. “Esse método ajudou a ter uma visão geral 
do Sistema desde a alimentação da base de dados até o 
atendimento aos usuários”, informa Anderson Rocha, bi-
bliotecário no campus. 

Para Anderson, esse Sistema de Gestão de Bibliotecas, 
adotado pelas principais instituições de ensino do país, 
favorece a oferta de produtos e serviços de qualidade, 
portanto “um avanço importante para a modernização 
das bibliotecas do Instituto Federal Baiano”, destaca. 
Na rotina do setor, hoje, o usuário vinculado ao Instituto 
(estudante, professor, técnico-administrativo ou tercei-
rizado) tem a precisão no retorno da informação. “Dificil-
mente, o usuário vai sair da biblioteca sem a informação 
que precisa devido às possibilidades de indexação dos 
itens o que proporciona montar uma estratégia de busca 
mais eficiente e eficaz”, explica. 

E ainda tem a questão da rapidez seja pelos recursos on-
line ofertados pelo Pergamum (acessíveis de qualquer 
computador conectado à internet) ou ainda pelo aten-
dimento fornecido pelos servidores. “Em Santa Inês, são 
utilizados leitores de código de barras o que otimiza o 
atendimento, o usuário leva em média 30 segundos no 
balcão de atendimento, dessa forma os usuários perdem 
menos tempo na fila”, pontua. 

Segundo Rafael Hipólito, estudante do 1º semestre do 
curso de agropecuária no Campus Santa Inês, frequen-
tador assíduo da biblioteca para estudos em grupo ou 
individual, “o Sistema por ser online facilita tanto na con-
sulta de livros como na renovação que pode ser feita em 
qualquer lugar e momento”, comenta. Ele até sugere que 
o Pergamum possa ter um resumo como é de praxe em 
livros. “Isso facilitaria porque iríamos saber se era esse 
livro que nós realmente estávamos precisando naquele 
exato momento”, explica. 

No caso de Valença, todos os livros já estão cadastra-
dos, mas, segundo a bibliotecária Joice Assis, devido a 
questões de logística (impressora térmica, leitor óptico,       
webcam), ainda não é possível realizar empréstimos pelo 
Sistema. Situação a qual os profissionais do setor e os 
estudantes esperam que seja solucionada em breve. “A 
próxima etapa é colocar para funcionar. Estou ansiosa 
para que isso aconteça. O trabalho ficará bem mais dinâ-
mico e facilitado e isso proporcionará uma melhor rela-
ção com o usuário: rapidez no atendimento e acesso re-
moto onde (ele) poderá consultar todo o acervo, reservar 
livros e mandar mensagens para o setor, isso sem sair de 
casa”, destaca. 

Para o estudante Hector Mello, do 3º ano de agropecuária 
do Campus Valença, que faz uso do espaço da bibliote-
ca periodicamente para seus estudos, a biblioteca é um 
espaço significativo para seu cotidiano de estudos. “Cos-
tumo sempre reservar as horas vagas que possuo para 
não só ler, mas também escrever, pois a escrita também 
melhora a qualidade do estudo e da aprendizagem”, co-
menta. 

Ele complementa ainda que, mesmo Valença estando en-
tre os campi que ainda não possuem o Sistema acessível 
ao público, Hector reforça a importância do Pergamum 
para a melhoria da vida acadêmica de todos. “Facilita a 
gestão dos centros de informação, melhorando não só a 
minha rotina diária de estudo como a de todos os alunos 
do IF Baiano, criando, assim, em toda população acadê-
mica do nosso Instituto uma forma de interesse e moti-
vação pelo conhecimento”, finaliza

A facilidade do Sistema na rotina de estudos
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Grandiosidade está entre os pontos marcantes da Fem-
mic. Em 2014, ela, por meio da 12ª Feira dos Municí-

pios e da 3ª Mostra de Iniciação Científica da Bahia, trouxe 
números de destaque para o histórico do evento: 8 mil 
visitantes nas exposições; 860 pesquisadores e estudan-
tes em apresentações de trabalhos; 400 participantes em 
minicursos e oficinas; 320 trabalhos aprovados na Mostra 
de Iniciação Científica; 32 expositores na Feira dos Muni-
cípios e no Dia de Campo. “Contamos com um número 
ainda maior de instituições participantes: dos 320 traba-
lhos aprovados, em média, 30% são de outros estados, 
35% são de outras instituições. Não podemos deixar de 
registrar que, nesta última edição, houve a apresentação 
de um trabalho do exterior (mais precisamente de um 
estudante da Colômbia)”, destaca Yone Carneiro, presi-
dente da Comissão Organizadora. 

Do desafio de superar seus próprios limites, o Institu-
to Federal Baiano (IF Baiano) – Campus Catu, através do 

Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Populariza-
ção das Ciências (GPEC), vem, a cada edição, em cresci-
mento e desenvolvimento para promover a popularização 
da ciência. “A Região Nordeste ainda está muito distante 
do ranque nacional de produção científica e em Iniciação 
Científica Jr (IC Jr). Na Bahia, ainda são raros os espaços 
de divulgação e socialização dos projetos científicos re-
alizados com estudantes do ensino médio”, explica Car-
neiro. “Diante destas constatações, o GPEC, desde 2010, 
assumiu o compromisso de realizar um evento que con-
gregasse esses trabalhos científicos, assim surgiu a Fem-
mic”, reforça. 

De uma primeira edição com 70 trabalhos aprovados e 
90% deles do próprio corpo de pesquisadores do Insti-
tuto, o evento, nessa edição, já contou com uma logís-
tica mais elaborada e uma participação ainda maior da 
comunidade interna na organização. “Graças à participa-
ção de servidores, estudantes e terceirizados, temos feito 

Instituto Federal Baiano na agenda 
dos eventos científicos do país
Valéria Nascimento

E S P E C I A L

uma distribuição de tarefas que tem funcionado e sido 
motivo de elogios dos participantes”, afirma Yone. Apesar 
da evolução visível para todos os envolvidos na Femmic, 
a presidente lembra que todas as edições trazem uma 
característica comum: “todos os temas (Ciência no Co-
tidiano, em 2011; Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, 
em 2012; Ciência e Desenvolvimento para a comunidade, 
em 2014) trazem a reflexão e o desenvolvimento cientí-
fico através daquilo que os estudantes percebem ao seu 
redor”, ressalta. 

Para Débora Oliveira, estudante do curso técnico em bio-
combustíveis no Centro Estadual de Educação Profissio-
nal em Logística, Transporte e Produção Industrial (CEEP), 
em Ilhéus, Bahia, participar do evento, pela primeira vez, 
foi perfeito em todo o seu conjunto. “Amando tudo o que 
está acontecendo: os projetos realizados, os minicursos, 
buscando conhecimento... Quero voltar sempre”, fala 
empolgada. Ela, que foi incentivada por professores da 
sua escola, a apresentar seu projeto sobre produção de 
tijolos a partir de papietagem* (também conhecido como 
papel sobre papel ou camadas de papeis) diz que a ideia 
é produzir divisórias internas com esse material. “As es-
tantes já poderiam ser substituídas pelos nossos tijolos. 
É um projeto de baixo custo, versátil, moderno, criativo”, 
explica. 

Já, para as estudantes Beatriz Carvalho, Iaiane Almei-
da e Luana Santos do Campus Catu, responsáveis pelas 
áreas de recepção e alojamento, a troca de experiências 
e o aprendizado por conviver com mais pessoas estão 
entre os melhores retornos com o trabalho desenvolvi-
do por elas na Feira.  “Eu conheço o pessoal e interajo 
com eles um pouco mais”, afirma Luana. Para a estudan-

te Jeane Trindade, curso técnico integrado em química, 
participante pela segunda vez, o mais interessante está 
na curiosidade das pessoas sobre os animais expostos 
no stand de biologia, ligado ao Programa do Ciência Iti-
nerante. “Querem saber se são de verdade, por que não 
estão vivos, se são venenosos”, diz. Jeane apresentou o 
trabalho de conservação e preservação dos animais em 
sua maioria por meio de réplicas. “Já vem a tecnologia 
envolvendo esse trabalho”, completa. 

Mesmo com as tradicionais atividades presentes em 
eventos dessa natureza, a exemplo de apresentações 
culturais, minicursos, oficinas, palestras, seminários,  
mesas-redondas, Yone enfatiza o aspecto inovador da 
Femmic. “Apesar de termos como referência os encon-
tros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), a Femmic, pelas suas peculiaridades e sua natu-
reza, integra Ciência, Educação e Cultura e se aproxima 
muito do perfil do  público-alvo ao qual se destina - es-
tudantes da educação básica que tem o dinamismo e a 
alegria inerentes ao jeito de ser deles”, pontua.

Neste ano, os visitantes puderam acompanhar discus-
sões sobre as áreas das Ciências Humanas, das Ciências 
da Saúde, das Ciências Agrárias, das Engenharias, das Ci-
ências Exatas, das Ciências Biológicas e das Letras, Lin-
guísticas e Artes, além dos trabalhos interdisciplinares. 
“Eu estou altamente surpreendido. Um evento muito in-
teressante. A gente está vivendo uma Nova Era no siste-
ma educacional brasileiro e a Femmic culmina com essa 
Era, é um instrumento para a divulgação da Ciência”, opi-
na o professor Ricardo Monteiro da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), Campus Lagarto, sobre a relevância da 
Feira. 

Estudantes no exercício da vida de pesquisa Hora de explicar pesquisa para visitantes

A edição 2014 da Femmic atrai pesquisadores de todo país
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Para o último dia, o momento de maior auge e ansieda-
de por parte dos pesquisadores e dos estudantes com a 
citação da listagem dos 37 trabalhos premiados (24, com 
direito à publicação na Revista Ciência Júnior, periódi-
co vinculado ao GPEC e 13, para participação em even-
tos científicos). Segundo Antônia dos Santos e Jéssica do 
Nascimento, estudantes do curso técnico integrado em 
química do Campus Catu e autoras do projeto “O Crime 
do Catu: Uma História de Poder e (In)justiça no Brasil Im-
perial”**, a indicação para participar da Mostratec (Mos-
tra de Ciência e Tecnologia) é a realização de um sonho. 
“Era a Feira que eu mais queria, mais sonhava. Eu já tentei 
duas vezes e não consegui ir, mas agora foi, vou terminar 
meu ensino médio com o ‘pé direito’”, afirma alegremen-
te Antônia. Nas palavras de Jeferson da Silva, Manassés 
Fernandes e Adiel de Santana, autores do projeto “Ronim 
– um drone para auxiliar o monitoramento do agronegó-
cio”***, “a gente fez um robozinho, um projeto que foi o 
Felpo. A gente escreveu na Jornada Científica e recebe-
mos o prêmio para ir à Mostratec. Daí, a gente passou por 
todo esse processo com essa impressora (3D) e começou 
a fabricar (o drone)”, explica Manassés sobre o processo 
de evolução deles enquanto cientistas até chegarem na 
atual indicação entre os premiados da Femmic

* Produção de tijolos a partir de papietagem (Orientação: Marilene 
Araújo, professora de artes. Coorientação: Margarete Araújo, professora 
de química aplicada)

** O Crime do Catu: Uma História de Poder e (In)justiça no Brasil Imperial 
(Orientação: Marcelo Souza Oliveira)

***Ronim – um drone para auxiliar o monitoramento do agronegócio 
(Orientação: Cayo Pabllo Santana de Jesus)

A Feira dos Municípios começou na década de 80. Já a jun-
ção com a Mostra de Iniciação Científica (MIC) aconteceu 
em 2011. A proposta dos organizadores é aproximar Ciência 
e Cultura e permitir a realização de um evento dinâmico e 
próximo ao principal público-alvo (estudantes da educação 
básica). Em entrevista, Yone Carneiro, presidente da Comis-
são Organizadora, fala um pouco mais sobre a Femmic. 

1. Como funciona a organização de um evento de grandes proporções 
como a Femmic? Já temos alguns integrantes do GPEC diretamente envol-
vidos na organização, mas estes não dão conta do volume de atividades, 
então abrimos inscrição para a composição da Comissão Organizadora. Em 
reunião, escolhemos os coordenadores de comissões, estes passam a com-
por a Comissão Organizadora Central e respondem pelas atividades através 
de relatórios. Realizamos reuniões específicas com os setores do campus 
para a “Equipe de Apoio”, responsável pelas ações de divulgação, infraestru-
tura, transporte, alojamento, segurança e alimentação. Na divulgação, além 
de contarmos com o apoio das assessorias de comunicação do Campus 
Catu e da Reitoria, criamos uma Comissão de Relações Institucionais que se 
encarrega da afiliação da Femmic com outras feiras e vice-versa.

2. Há um interesse maior dos estudantes para participarem de pro-
jetos de pesquisa e extensão do Instituto? Muitos dos estudantes visi-
tantes, ao assistirem as apresentações dos colegas, sentem-se motivados a 
realizarem pesquisa. Eles expressam isso em seus relatos e temos percebidos 
o envolvimento desses estudantes a cada edição.

3. Ações como essas são promotoras diretas da área científica do Insti-
tuto? O evento não só permite a divulgação dos nossos trabalhos científicos 
como também permite a socialização com trabalhos de outras instituições. 
Essa troca traz aprendizagem aos nossos iniciantes a pesquisa, pois o acesso 
a estes outros trabalhos e o diálogo com outros jovens cientistas só acres-
centam em sua formação e estimula a produção de pesquisas cada vez mais 
bem elaboradas.

4. O que surpreendeu a Comissão Organizadora nesta edição? Apesar 
do propósito do tema, ficamos surpresos como os estudantes trouxeram o 
seu olhar científico para situações do dia a dia, mostrando com amadureci-
mento científico a leitura que fazem das situações de vida.

5. Qual o impacto, após a realização da Femmic, para a realidade do 
campus? Desde a primeira edição, temos percebido que a Femmic abre as 
portas do campus para a comunidade local e cada vez mais estudantes das 
escolas de ensino fundamental desejam ingressar no Instituto após terem 
participado do evento.

6. Apoios recebidos para o evento? Não podemos deixar de registrar que 
o apoio financeiro do próprio instituto, de outras instituições de fomento 
(Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  e 
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e 
da Prefeitura Municipal de Catu. Agradecemos a todos os colaboradores que 
compreenderam a nossa missão de Educação Científica e Popularização das 
Ciências.

7. O que pretendem trazer para a próxima edição? Pretendemos aumen-
tar o número de expositores científicos como museus, institutos de ciências 
e universidades. A ideia é aumentar a integração da comunidade com estes 
espaços de produção científica cada vez mais.

Yone Carneiro

E N T R E V I S T A

Confira a lista de premiados no endereço:

eventos.ifbaiano.edu.br/portal/femmic2014

Prática da Ciência como estimulante do aprendizado

Femmic em imagens - IF Baiano na pauta 
dos eventos científicos
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Um curso integrado é aquele que integra cultura geral e 
conhecimentos profissionais em um mesmo currícu-

lo”, define a pedagoga e diretora de assistência estudan-
til, Helena Coura. Essa formação do ensino médio aliada 
ao ensino profissionalizante, com duração de três anos, é 
um diferencial para quem pretende ingressar no mundo 
do trabalho. 

Regulamentada pelo Decreto  nº 5.154/2004, a formação 
integrada “por ter como alicerce a formação em cultura 
geral, amplia as possibilidades do estudante, uma vez que 
ele tem acesso a uma formação mais sólida em educação 
básica. Desse modo, aumentam as possibilidades de dar 
continuidade nos estudos, além de contemplar obrigato-
riamente aspectos da formação humana que, eventual-
mente, são relegados em outros contextos formativos da 
educação profissional”, analisa Helena.

Para ofertar os cursos, o IF Baiano realiza um estudo de 
demanda, que identifica as necessidades de qualificação 
da localidade onde o Instituto está inserido. “Um estudo 
do município deve determinar se a oferta maior será de 
cursos integrados ou de cursos subsequentes*. O número 
de escolas estaduais que já ofertam a educação profis-
sional também deve ser considerado”, pontua Helena. 

Helena ainda destaca a importância de um planejamento 
contínuo, aliado à realidade dos campi, para manutenção 
da qualidade dos cursos integrados. “A matriz curricular 
deve ser pensada tanto por docentes dos componentes 
curriculares do ensino médio como da base específica. É 
importante ‘escutar’ o setor produtivo da região, pois os 
conteúdos devem contemplar também o que está sendo 
demandado pelo mundo do trabalho”, disse.

Vocação

De acordo a Diretoria Acadêmica do Campus Guanambi, 
um dos cursos com maior procura é o técnico em Agro-

pecuária. Para Alexsandro Brito, diretor acadêmico, os 
estudantes dos cursos subsequentes tem maior afinidade 
com a área de atuação, mas “a realização do curso inte-
grado possibilita uma melhor formação técnica”, disse.

Para Leandro Santos, professor, os estudantes do curso 
subsequente têm mais clareza sobre sua vocação pro-
fissional. “Os alunos do curso integrado demonstram ter 
uma base de conhecimento um pouco maior que os alu-
nos do curso técnico subsequente, contudo a faixa etária, 
por ser menor, exige um cuidado maior na condução de 
sua formação pelo professor. Os alunos do curso subse-
quente, ao optarem pelo curso técnico, já sabem o que 
buscam”, disse.

Alexsandro pontua que os estudantes do curso integrado 
precisam estar bem orientados quanto a sua formação 
profissional. “Aos meus estudantes que me relatam que 

Integrados
Cursos unem formação básica ao ensino 
profissionalizante

Vanina Sá

E N S I N O

A vivência de ser estudante na modalidade integrada

“

desejam fazer Medicina e que estão no IF Baiano devido à 
formação propedêutica, sempre ofereço algumas possi-
bilidade de interação a exemplo de se trabalhar com fi-
toterápicos”, disse Alexsandro. “Entretanto, o ideal seria 
ter a maioria dos estudantes desejando uma formação 
continuada em Ciências Agrárias”, conclui.

Harlei Santos, estudante do curso técnico integrado em 
Agropecuária, do Campus Guanambi, escolheu o curso, 
pois não queria apenas uma formação de nível médio. 
“Queria ter uma formação adicional e uma oportunidade 
de trabalhar na área que eu me identifico, que é a área de 
agrárias. No IF Baiano, além de aulas práticas oferecidas, 
há a necessidade de realização de um estágio para con-
cluir o curso, o que prepara ainda mais o estudante para 
o mercado de trabalho”, afirmou.

Permanência

Para evitar a evasão, Alexsandro destaca que “a princi-
pal ferramenta é a abordagem pedagógica desenvolvida 
pelos docentes em conjuntos com os servidores técnico-
-administrativos, proporcionando diferentes modos de 
ensino-aprendizagem”, afirmou.

O professor Leandro afirma ser um desafio pedagógico 
trabalhar com os estudantes do curso integrado. “É pre-
ciso ganhar o respeito e a confiança dos alunos, como se 
fosse um ‘namoro’, para mantê-los sempre motivados e 
atentos aos conteúdos em sala de aula”, afirma. Sendo 
assim, o curso favorece a realização de aulas práticas. 
“Os alunos de faixa etária mais baixa, como é o caso do 
integrado, se encantam muito com tecnologia, sendo 
necessário sempre incluí-las quando se vai ministrar um 
novo conteúdo, principalmente nas áreas técnicas”.

Para Harlei, o aprendizado em um curso integrado é di-
ferenciado, pois “dá oportunidade de ter um aprendizado 
com aulas técnicas para aumentar o conhecimento prá-
tico e teórico, diferente do oferecido na rede estadual ou 
municipal”, compara.

De acordo com Leandro, um dos principais motivos de 
evasão dos cursos integrados é a falta de adaptação ao 
horário. “A permanência é muito difícil para os alunos 
que não conseguem se adaptar ao novo ritmo de estudos. 
Por serem jovens com idades variando entre 12 e 16 anos, 
em sua maioria e, por experimentarem pela primeira vez 

estudo em horário integral, muitos desistem do curso 
técnico”, justifica. Entretanto, para o Harlei, o dia a dia 
no campus “é muito prazeroso, todos os dias sempre há 
uma novidade e não se torna uma rotina desagradável”, 
disse.

Outros aspectos aliados ao curso estão em vigor para 
conter a evasão e proporcionar melhores condições de 
ensino para os estudantes. Um deles é o Programa de 
Assistência e Inclusão Social do Estudante (PAISE), que 
assegura àqueles alunos de outros municípios ou que te-
nham dificuldade de translado diário, e, em situação de 
vulnerabilidade social, residência estudantil ou um auxí-
lio financeiro mensal, atualmente, no valor de R$300,00. 
Além da residência estudantil e do auxílio moradia, há 
outros auxílios financeiros aos quais os estudantes po-
dem pleitear: alimentação, transporte, material acadê-
mico, uniforme e creche. De acordo com a Coordenação 
Geral de Assistência Estudantil, cerca de 670 estudantes 
são assistidos pelo PAISE e mais de 700 são alunos resi-
dentes.

Em Guanambi, são 305 alunos assistidos pelo Progra-
ma e 220 alunos residentes. “A existência de residência 
estudantil (alojamentos), com disponibilização de 220 
vagas; a disponibilidade do refeitório, os auxílios advin-
dos do PAISE, os programas de Iniciação Científica Júnior, 
Extensão Júnior e Programa de Formação de Recursos 
Humanos da Petrobrás colaboram sinergicamente para a 
redução da evasão de estudantes”, avalia.

De acordo com Diretoria Acadêmica do Campus Guanam-
bi, 45% dos professores possuem mestrado e 32,5%, 
doutorado.  “A qualidade do quadro docente é, sem dú-
vida, um grande destaque”, disse. Leandro complementa 
que, além da qualificação dos professores, também é um 
fator de permanência “o fato de [os estudantes] recebe-
rem alimentação e alojamento, assim como a existência 
de uma infraestrutura ‘moderna’, quando comparada às 
escolas da rede pública e estadual do município e ad-
jacências, em salas de aula (climatizadores, datashow, 
quadro branco, lousa digital), laboratórios e das unidades 
educativas de campo”, analisa

*Cursos Subsequentes: modalidade para quem já possui o certificado 
de ensino médio e procura uma formação técnica para atualização, re-
qualificação ou reinserção no mercado de trabalho. Duração: 1 ano e 
meio a 2 anos.
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A meiguice e a alegria de Rita Borges se confundem. 
Essa é a primeira imagem que se forma sobre a ser-

vidora num primeiro contato dentro do seu ambiente de 
trabalho no Campus Catu. Disponível para falar sobre sua 
vida, ela não esconde seu contentamento em ter esse 
momento de concessão de uma entrevista para conver-
sar sobre um assunto tão satisfatório na sua vida – o Ins-
tituto Federal Baiano. 

Natural de Catu (distante 78km da capital), esteve dis-
tante do município durante uma curta fase – época do 

início do seu ca-
samento aos 20 
anos e durante 
a realização do 
seu curso supe-
rior. Mas, ain-
da nesse perí-

odo da sua juventude, ela e seu esposo decidiram se 
mudar e construírem um lar na calma Catu. Para Rita, a 
volta ao seu aconchego.

Perto dos seus queridos, o sonho em fazer parte da antiga 
Escola Agrotécnica Federal (EAF) ainda estava vivo. Das 
suas lembranças juvenis, em que pedia à mãe para cursar 
o ensino médio na instituição, ela recorda o quanto a sua 
vinda para a escola a motivava. “Era para eu vir: estudar 
ou trabalhar. De qualquer jeito, eu tinha que estar aqui”, 
enfatiza ao recordar sobre as recusas maternas em per-
mitir que ela fizesse qualquer curso voltado para o cam-
po. “Minha mãe disse que não criou filha para dar banho 
em porco ou cavalo. Mas, até hoje, a primeira coisa que 
eu faço, no domingo de manhã, é ligar a televisão para 
assistir ao Globo Rural. Eu tenho essa ligação”, pontua. 

Em 1997, já formada em letras vernáculas, teve sua pri-
meira oportunidade na Unidade de Catu: durante a gestão 
do diretor Fernando Gurjão, foi convidada pela professora 
Rosângela Sales, também coordenadora de educação da 
Prefeitura, para prestar serviço com a emissão de alguns 
diplomas que estavam atrasados. Nesse mesmo ano, foi 
aprovada no concurso para docente do estado, mas seu 
sonho em fazer parte do atual IF Baiano permanecia. No 
ano seguinte, tentou, pela primeira vez, o processo sele-
tivo para professor substituto. Foi reprovada. Em 2000, 
fez o concurso para professora na Prefeitura de Catu, foi 
aprovada, convocada. E o sonho em trabalhar aqui na 
instituição? Estava adormecido e ressurgiu com seu re-
torno, em 2005, à antiga EAF-Catu, como docente, para 

o contrato temporário de dois anos. 

Contudo, seu desejo era estar no quadro efetivo. E 
como conseguir? Estudando e tentando. Foi o que 
ela fez. Tentou mais três seleções para os cargos de 
técnico em assuntos educacionais, professor substi-
tuto e assistente em administração. Nos dois últimos, 
ela conseguiu: atuou como docente entre os anos de 
2009 e 2010. “Quando vim como substituta, tinha que 

Rita Borges: Educação na alma, 
Educação para a vida
Valéria Nascimento

P E R F I L

perder um vínculo (lecionava no Estado e no município), 
pedi uma licença sem remuneração da Prefeitura. No iní-
cio de 2011, voltei, mas percebi que estava chegando no 
meu limite em sala de aula com esses meninos menores 
de 5ª e 6ª séries”, desabafa ao pensar sobre a contradição 
entre sua paixão pela sala de aula e sua angústia em lidar 
com garotos em situação de vulnerabilidade socioeconô-
mica. 

E o concurso que fez para assistente em administração 
também rendeu frutos. Ela foi convocada para assumir o 
cargo. Cansada da rotina estafante entre dois empregos, 
de 20 horas semanais cada um, ela recebe anestesiada a 
boa notícia de convocação durante um treinamento para 
capacitação de professores pelo Estado. Teve que tomar 
uma decisão: continuar onde estava ou prezar pela sua 
qualidade de vida. Ela escolheu a 2ª opção mesmo saben-
do que significava deixar por um tempo a sua realização 
profissional. “Só consegui trabalhar 15 anos como pro-
fessora. Não descarto sala de aula. Vou tentar em outro 
nível, com os meninos mais maduros. Vou me capacitar 
mais, ainda não tenho mestrado”, idealiza Rita. 

Quando cheguei tinha um projeto 
(a Escola Móvel) que, hoje, é o Ciência Itinerante. 

Eu me engajei logo nisso. Educação não pode ficar 
fechada em uma sala de aula quadrada, fechada. 
A gente tem que pensar a Educação mais longe, 

tem que se estender. Onde a gente puder 
levar Educação, a gente leva”

“
Cotidiano no campus – Em 2012, Rita chegou ao Campus 
Catu e já começou a trabalhar na Secretaria de Registros 
Acadêmicos (SRA). “É uma rotina cansativa, nosso traba-
lho começa às 7h e encerra às 22h30. Mas, eu gosto. Vejo 
(a Secretaria) como o coração da instituição até porque lá 
está concentrado sobre o aluno. É o primeiro a ter con-
tato na matrícula e o último, na entrega do documento 
final. Querendo ou não, a gente forma um vínculo”, des-
taca ao falar sobre seu cotidiano profissional. 

Contudo, ela não contava com uma ligação tão estreita 
com os estudantes. Sua saída não rompeu os laços da re-
lação professora – estudante. Há dois anos, os estudantes 
ainda a chamam de “pró” e ela retribui a concretização 
do seu sonho, fazendo o seu melhor no desenvolvimento 
das suas atividades administrativas e, claro, no que pre-

cisar porque Rita é daquelas pessoas engajadas em even-
tos, projetos, programas... “Quando cheguei tinha um 
projeto (a Escola Móvel) que, hoje, é o Ciência Itinerante. 
Eu me engajei logo nisso. Educação não pode ficar fecha-
da em uma sala de aula quadrada, fechada. A gente tem 
que pensar a Educação mais longe, tem que se estender. 
Onde a gente puder levar Educação, a gente leva”, enfati-
za. E essa sua marca é tão forte que a cada formatura os 
estudantes querem sua presença como mestre de ceri-
mônias. “Quando tem Femmic, Mostra Cultural, não me 
procure na sala, eu esqueço tudo”, diz.  

As suas palavras, os seus gestos são expressão de pura 
felicidade porque dedica seus dias a melhorar o cotidia-
no de uma área tão fundamental ao desenvolvimento do 
país. “O pessoal do MEC (Ministério da Educação) veio 
reconhecer o curso de ADS (Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas). Eles disseram que notaram isso de famí-
lia aqui no campus. Lá fora, ele (aluno) vai sofrer muito 
porque o mundo é muito competitivo, então enquanto 
a gente puder dar esse aconchego”, confessa orgulho-
samente. “Todo ano temos o Dia do Egresso no primei-
ro domingo de julho: nosso diretor foi ex-aluno, temos 
gerente de banco, juízes federais... Venho encontrar com 
meus alunos, a gente se revê, tira foto. Esses momentos 
são importantes, a gente revive a história”, conta sobre 
o evento mais antigo do campus que ganhará destaque 
este ano com o aniversário de 50 anos da Escola. 

Com quem Rita divide essas alegrias? Para ela, essa é uma 
pergunta difícil porque amizade está entre os pilares da 
sua existência. Porém, ela consegue pontuar: Josimar 
Ávila, do Campus Governador Mangabeira; Vinicius Al-
meida, da Reitoria; Simone Rocha, do Campus Catu; Ro-
sângela Sales, do Campus Catu;  Alex Batista, do Campus 
Catu; Edson Moura, do Campus Catu; Eliane Pereira (fa-
lecida, trabalhou no Campus Uruçuca). Assim, entre um 
trabalho, uma atividade no campus e o futuro, ela sonha 
“apenas” em seguir bem: fazer um outro concurso para 
o IF Baiano (professor ou técnico em assuntos educacio-
nais), um mestrado... “Não vou sair da Educação, vou fi-
car nessa área. Quero crescer junto com Instituto. O que 
eu puder fazer para que ele cresça, o nome dele cresça 
lá fora, eu vou fazer, vou estar preparando o futuro. Eu 
ajudei ele (IF Baiano) a chegar onde está, quero que ele 
vá mais além. Tenho sempre que olhar não como um fim, 
mas como um início”, frisa Rita sobre a importância do IF 
Baiano em sua vida
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Utilizando a energia solar, os estudantes Ralf Silva, Je-
ferson de Jesus e Manassés Costa criaram o Felpo, um 

robô autossustentável para auxílio à cadeia de produção 
agrícola. Ralf Silva conta que o objetivo era criar um pro-
tótipo para auxiliar e incentivar a interdisciplinaridade e a 
prática lúdica docente, gerando um ambiente favorável 
à aprendizagem e à contextualização nos cursos técni-
cos agropecuários integrados. “Inicialmente, pela falta de 
experiência na área da robótica, tivemos que tomar um 
curso de eletrônica básica e efetuar uma pesquisa sobre 
as ciências da elétrica, mecânica e informática e qual tipo 
de material e motores seriam utilizados no robô”, disse.

O protótipo é capaz realizar semeadura, efetuar irrigação 
por aspersão e aplicar defensivos agrícolas por meio de 
pulverização. Foi projetado para o plantio de hortaliças 
com necessidade de pouca profundidade de solo e cur-
to espaçamento entre as plantas. O Felpo é “composto 
por um painel solar responsável por fornecer energia su-
ficiente para carregar sua bateria e permitir sua atuação 
sem a emissão de poluentes e geração de custos com 
energia, reforçando assim os conceitos de energia lim-
pa e sustentabilidade perante os educandos”, explica o 
professor e um dos orientadores do projeto, Társio Ca-
valcante. 

Para o grupo de estudantes, o estímulo e a base para 
idealização do Felpo veio do Ciência Itinerante, progra-
ma que leva ciência à comunidade através de apresen-
tações de experiências, painéis interativos e exposições. 
“O Programa Ciência Itinerante foi de fundamental im-

portância para a idealização e o incentivo do projeto. Foi 
possível conhecer e representar o IF Baiano em diversas 
feiras científicas”, disse o estudante do curso técnico em 
agropecuária, Ralf Silva. No Programa Ciência Itinerante, 
os professores Cayo Santana e Társio mantêm, com os 
participantes do Programa, o estande de Computação e 
Robótica.

O Felpo já foi apresentado em diversos eventos cientí-
ficos, entre eles Mostra Brasileira e Internacional de Ci-
ência e Tecnologia (Mostratec), na Exposição na Jornada 
Nacional de Iniciação Científica - atividade integrante da 
65ª Reunião Anual da SBPC, em 2013, e na Exposição 11ª 
Feira dos Municípios e 2ª Mostra de Iniciação Científica do 
Instituto Federal Baiano (FEMMIC). 

Para os professores Cayo e Társio, através da pesquisa, 
“os alunos obtém uma visão de mundo que extrapola a 
sala de aula. Essa experiência os aproxima de um novo 
mundo com o qual normalmente não estão habituados”. 
Eles acrescentam que, no ensino superior, a pesquisa não 
será mais uma novidade, mas poderá ser aprimorada, re-
finada. “Com o desenvolvimento do trabalho científico, 
foi possível aprimorar as minhas habilidades e me apro-
fundar cada vez mais no conhecimento que foi construí-
do. À medida que o projeto era desenvolvido, fomos atri-
buindo conhecimento em diversas áreas da ciência que 
ampliaram a fronteira do conhecimento”, avalia Ralf.

Os professores esclarecem que, além de fomentar inter-
disciplinaridade, um dos resultados do projeto Felpo foi 
a disseminação do uso da robótica educacional através 

Robôs para atividades 
agrícolas e educacionais
Protótipos estimulam o uso de novas tecnologias no campo e incrementam a formação
Vanina Sá

P E S Q U I S A

da realização de oficinas que estimulam os professores 
a utilizarem a robótica uma ferramenta. “Os docentes 
puderam perceber que a robótica educacional não par-
ticipa apenas do mundo das ciências exatas e que, com 
criatividade, pode ser utilizada nas mais diversas áreas 
do conhecimento”, conta os professores.  Para Társio, 
o ganho para a população local, impossibilitada de diri-
gir tratores, pela ausência de habilitação ou inexistência 
do veículo, “é poder praticar os conceitos envolvidos nas 
áreas de irrigação, solos, fitotecnia, mecanização e meio 
ambiente”, disse.

Outros projetos estão em andamento, como JefDuino. 
Trata-se de um kit de robótica educacional, cujo obje-
tivo é auxiliar no desenvolvimento do indivíduo através 
do trabalho em grupo e do raciocínio lógico. “Aumenta o 
interesse pelo estudo e melhora as relações interpessoais 
entre os próprios alunos e entre estes e os seus professo-
res”, avalia Társio. Outro projeto é o J3L que é um protó-
tipo de um robô sustentável, destinado à automatização 
agrícola. “Através da utilização do referido protótipo, o 
produtor rural poderá realizar as seguintes tarefas: co-
lheita, irrigar, fertilizar e monitorar pragas e doenças”, 
esclarece Társio. Outro destaque é o Ronin, um drone 
para auxiliar o monitoramento do agronegócio, utilizando 
a tecnologia de uma impressora 3D. O protótipo “possui 
sistemas para desempenhar o monitoramento agrícola, 
a partir de fotos extraídas em campo, e, posteriormente, 
descarregadas no computador, com ajuda de software”, 
explicou Cayo.

Por meio dos protótipos, feitos de materiais recicláveis e 
de baixo custo, a proposta dos estudantes e pesquisado-
res do Campus Catu incentiva o uso de novas tecnolo-
gias nas atividades agrícolas e estimula a formação dos 
estudantes, através do incremento do ensino. O profes-
sor Társio Cavalcante afirma que os projetos “podem ser 
utilizados amplamente nos três pilares [Pesquisa, Ensi-
no e Extensão], fomentando o interesse dos alunos pela 
pesquisa e permitindo um ambiente educacional lúdico 
e interdisciplinar, além de permitir uma maior interação 
entre a escola e a comunidade de produtores rurais”.

Robótica Educacional

Com o intuito de proporcionar aos estudantes um am-
biente lúdico, que promova a prática da interdisciplina-
ridade através de recursos mecatrônicos, os professores 
Társio Cavalcante, Cayo Pabllo Santana e Yone Carneiro 
estão planejando a criação de um Laboratório de Ro-
bótica Educacional. A princípio, o laboratório está sen-
do viabilizado através dos cursos Tecnologia de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e o curso técnico em 
Produção e Operação de Petróleo e Gás, do Campus Catu.

“Inicialmente será seguida a linha de pesquisa ‘Robótica 
Educacional’, com um foco na sua aplicação no ensino 
de Jovens e Adultos (EJA) e na sua aplicabilidade para o 
cursos de ADS e de Petróleo. A Robótica Educacional per-
passa pelos mais diversos temas, agindo como elemento 
integrador das mais distintas áreas”, disse Társio. 

O professor diz que novos paradigmas educacionais estão 
sendo explorados, através da valorização da descoberta, 
da criação, da sociabilidade da construção coletiva e do 
aprendizado de conceitos por interesse ou necessidade 
do próprio aluno. Neste contexto, ele acrescenta que a 
robótica educacional é uma ferramenta a disposição do 
professor, que permite demonstrar, na prática, muitos 
conceitos teóricos. “Um dos grandes desafios está em 
quebrar a barreira tecnológica que distancia professores 
e alunos da robótica”, afirmou.

Para viabilizar o funcionamento do Laboratório, os pro-
fessores têm buscado uma parceria com a Petrobras na 
aquisição de equipamentos. Outra ação é o planejamento 
de cursos de extensão para a comunidade, “no intuito de 
aproximá-la ao mundo da robótica e do Instituto”, disse 
Társio. “Para os nossos estudantes, essa proposta trará 
a vivência, na prática, de conceitos vistos, muitas vezes, 
apenas na teoria”, finalizou



34

Revista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baianowww.ifbaiano.edu.br

35

e-Tec - Educação a Distância (EaD)

Cursos de línguas
oferecidos:

Programa e-Tec Idiomas, oferta de ensino de qualidade e acessível a todos.
Mais possibilidades de intercâmbios internacionais, maior diferencial para inserção no 

mundo do trabalho

Polos: Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Governador Mangabeira,
Santa Inês, Uruçuca, Salvador (Reitoria), Senhor do Bonfim,

Itapetinga, Teixeira de Freitas e Valença 

ESPANHOL INGLÊS

Fale 
conosco!

Revista Bem Baiano
Editoria Opinião

ascom@ifbaiano.edu.br

A comunidade do IF Baiano reflete e expressa 
sua opinião sobre temas de interesse social.

Agora, na Editoria Opinião da Revista Bem Baiano, 
você (servidor) pode expressar sua opinião 

sobre diversas questões. 

Participe!
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Com licença dos poetas/também das autoridades/ li-
cença dos professores/licença das majestades/vou 

falar da minha vida/ é uma história comprida/ mas é a 
pura verdade”,    declama Manoel de Lima, um santo-an-
toniense de recém-completados 72 anos que, com sau-
dosismo, vai contando sua história. A licença que pede 
a quem lhe pode dar vai revelando a educação recebida 
ainda na mocidade. Licença que só não pede para as pa-
lavras. Senhor Manoel é um poeta. 

As rimas, tão espontâneas quanto o sorriso que vem aos 
lábios, Lima sabe de cór. E é também por meio delas que 
a poesia oral produzida no Vale do Jiquiriçá, região da Ba-
cia do Jiquiriçá, distante 150 Km da capital baiana, tem 
conquistado a visibilidade daquela região através de um 
projeto de extensão desenvolvido no Instituto Federal 
Baiano (IF Baiano – Campus Santa Inês). Existente há 14 
anos, o projeto nasceu nas aulas de literatura ministra-
das pelo professor Antônio Brito. Nelas, pesquisas sobre 
escritores do Vale do Jiquiriçá eram feitas. Nomeado de 
“Poetas Populares: Vozes Vivas do Vale”, o projeto tem 
aproximado as comunidades escolar e externa através da 
poesia falada. 

Engana-se quem pensa que essa aproximação exige es-
truturas complexas. Orientados por Brito, os estudantes 
Hermann Henrique e Emanuelle Rocha, bolsistas do pro-
jeto, circulam por escolas públicas da região do Vale do 
Jiquiriçá apresentando o resultado de pesquisas e entre-
vistas feitas com os poetas orais Manoel de Lima e José 
Firmino. Os encontros entre os estudantes e a comuni-
dade, conta o professor, são positivos.

“Observamos a intensa satisfação das comunidades e 
dos poetas ao se encontrarem, as bibliotecas das esco-
las visitadas acolheram os livretos dos poetas, estudan-

tes procuravam os poetas após as apresentações, alguns 
diretores pediram que retornássemos em outros turnos 
para mais apresentações”, conta Brito. 

Os livretos dos quais ele se refere são um dos produtos 
do projeto. Além deles, DVDs, banneres e um site foram 
produzidos ao longo da pesquisa. O material, criado para 
auxiliar na divulgação da poesia oral, é o resultado de en-
trevistas com os poetas, estudos bibliográfico e edições. 
“Visitávamos esses poetas para ouvir suas histórias, bater 
um papo com eles e, finalmente, começamos a entre-
vistá-los e gravá-los em performance. Gravávamos tudo 
isso em áudio e vídeo, depois digitávamos. A nossa maior 
preocupação era digitar seus poemas, pois eles não ti-
nham nada escrito, apenas guardados na memória”, 
conta Henrique. 

Aprendendo com poesia 

Se por um lado a poesia oral foi o elo aproximador en-
tre escola e Vale do Jiquiriçá, por outro, ela também tem 
contribuído para a formação acadêmica dos alunos. Em 
contato com a poesia, avalia Brito, “os estudantes pas-
sam a valorizar mais a diversidade da cultura brasileira”. 
Para ele, “a literatura não se resume ao cânone, mas 
também está presente em vozes vivas de homens e mu-
lheres simples”.

A avaliação feita por ele teve respaldo em um longo 
processo de acompanhamento. Desde o início, sob sua 
orientação, Emanuelle e Henrique foram responsáveis 
por executar as etapas do projeto, partindo da pesquisa 
dos poetas até as entrevistas e a edição do material co-
letado. Através do projeto, os alunos passam a ser “cor-
responsáveis pela execução e pelos resultados”, além de 
concluírem essa etapa mais “humanizados”, avalia Brito. 

Prosa com poesia
Projeto de extensão valoriza obras de poetas orais do Vale do Jiquiriçá 
e contribui para a formação estudantil

Diogo Costa

“

Mas, independente de qualquer resultado que possa ser 
mensurado, “encontrar pessoas e tentar mostrá-las a 
riqueza da poesia oral”, diz Emanuelle, foi “de suma im-
portância” para sua formação acadêmica. Já para Henri-
que, o maior aprendizado foi compreender que “mesmo 
a arte mais simples e modesta tem tanto valor quanto a 
mais erudita que se pode haver”. 

As vozes Vivas do Vale 

As poesias de José Firmino e Manoel de Lima ainda não 
lhes renderam nenhum Prêmio Nobel ou Jabuti de Lite-
ratura, mas foi por conta delas que eles conquistaram a 
valorização de seus apreciadores. Isso porque os  “textos 
produzidos pelos dois poetas revelaram um registro de 
fatos da vida cotidiana daquele território cultural”, conta  
Brito. 

Fatos que, para Firmino, ficam registrados na memória. 
Ele, segundo o professor, é um poeta “puramente oral”, 
que “não escreve seus poemas, mas grava apenas na 
memória”.  Manuel Lima, por sua vez, possui uma biblio-
grafia com mais de 50 histórias em cordel. 

Histórias como a contada no poema “A saga de Manoel de 
Lima”:  “[…] O mundo é de todos nós/Cada qual faz a sua 
parte/O homem para viver/Tem que aprender uma arte/
Pra não matar nem morrer/E saber se defender/Divide as 
duas partes [...]”. 

Antes mesmo de dominar a linguagem escrita surgida 
no final do período Neolítico, muitos povos utilizavam a 
fala como forma de transmitir para outras gerações suas 
tradições culturais e preservar sua memória histórica. Na 
Grécia Antiga, era por meio da tradição oral que os mitos 
e as crenças religiosas eram ensinadas. Hoje, são vozes 
como as de Firmino e Lima que mantém vivas nossas tra-
dições culturais. São as Vozes Vivas do Vale

Exposição de trabalhos artísticos



Cursos superiores reconhecidos

Cursos reconhecidos

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas – Conceito 3 (Campus Catu)

Tecnologia em Agroindústria – Conceito 4 
(Campus Guanambi)

Cursos em processo de reconhecimento

Licenciatura em Química – Conceito 4 
(Campus Catu / Campus Guanambi)

Licenciatura em Biologia – Conceito 4 
(Campus Santa Inês)

Licenciatura em Geografia – Conceito 3 
(Campus Santa Inês)

Licenciatura em Ciências Agrárias – Conceito 4 
(Campus Senhor do Bonfim)

INSTITUTO FEDERAL BAIANO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano está com mais oportunidades de 
cursos superiores! Confira os cursos oferecidos e 
reconhecidos pela instituição:
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O homem conta histórias para se aproximar da rea-
lidade e os mitos representavam e, de certa forma, 

ainda representam simbolicamente o que a humanida-
de entende de si e de seu entorno. Contudo, embora se 
considere a importância do mito, a humanidade inventou 
outras formas de aproximação e, por conseguinte, expli-
cação da realidade. 

A ciência, filha do mito, conta histórias e empresta seu 
empenho, sua sistemática, para aproximar o ser humano 
da realidade. Mas para quê se aproximar da realidade? No 
plano puramente físico, como ensina Campbell (1991) na 
epígrafe acima, para que o sapiens possa sentir o enlevo 
de estar vivo. As luzes que se acedem ou se apagam, as 
obras de arte da engenharia que deslumbram ou apa-
voram podem revelar o sentido da vida e o trabalho do 
cientista é oportunizar o enlevo, através das aproxima-
ções que realiza. Muitas vezes o cientista não encontra 
o sentido de seu próprio trabalho, mas a vida é repleta 
desses nós. Quem disse que a semente conhece a flor que 
irá produzir? Nem sempre é possível enxergar a luz que 
está nas sombras. 

Todo aquele que trilha ou almeja trilhar pelos caminhos 
da ciência deveria saber que todo trabalho científico con-
ta uma versão da história e, como toda história, é base-
ada na realidade e carregada por uma visão particular do 
mundo. Visão que deve ser precedida de muito esmero e 
carregada de uma consciência onde as contribuições re-
presentam sempre uma realidade, mas as verdades po-
dem ser passageiras.  

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de 

estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais 

íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que estas pistas nos ajudam a procurar, dentro de 

nós mesmos (CAMPBELL, 1991, p.5). 

Todo trabalho que ora se deseja desenvolver deve ter em 
si a devida consciência, as cores que nutrem a ciência, o 
esmero e os procedimentos que se espera de um traba-
lho científico. Deve ter o anseio verdadeiro de contribuir 
para uma melhor compreensão do mundo e, a partir daí, 
ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seres humanos 
e dos demais co-participantes da comunidade da vida. 

A ciência é para melhorar a vida do homem, é disso que 
se trata, afinal! Que o navegante da ciência, iniciante, 
mestrandos e doutorandos procurem compreender no 
decorrer do desenvolvimento de seus trabalhos a impor-
tância de se fazer ciência com consciência, em mundo 
tão necessitado de iluministas. Não aqueles que acham 
que tudo hão de desvendar através de um racionalismo 
estreito, mas aqueles que consideram a fragilidade do 
homem frente a tantos mistérios e amam o presente, 
considerando-o não como a da luz nascente da aurora, 
que é a luz do primeiro olhar, nem a luz sem sombras que 
ofusca mais do que revela, nem a luz do crepúsculo onde 
o pássaro de Minerva alça vôo, mas a época da luz que 
também brilha na noite, a luz da fogueira, a luz da lua que 
circula para lembrar aos homens a presença da luz na 
própria escuridão (UNGER, 2000). 

Um dia ouvi de uma grande professora, a Profa. Dra. Maria 
José Marinho do Rego, da UFBA, que uma tese deve ser 
encarada como parte do plano de vida de uma pessoa, 
por isso deve ser feita com sabedoria e carregada do sa-
bor, o sabor da própria vida. Sem sabor, qual o sentido de 
se estar vivo ou de se produzir uma tese de doutorado? 

1 Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (2002), mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente 
pela Universidade Federal da Bahia (2005), doutorado em Geologia Costeira e Sedimentar pela Universidade Federal da 
Bahia (2011). Atualmente, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano, Campus 
Santa Inês. Tem experiência na área de Geociências com ênfase em Geografia Física, atuando principalmente nos seguin-
tes temas: pedogênese, geomorfogênese, avaliação de impactos ambientais, mapeamento e contaminação de solos.

Para que, cientista?
Fábio Carvalho Nunes1

A R T I G O  C I E N T Í F I C O

2 Competência pode ser entendida como a capacidade que o indivíduo possui de mobilizar saberes, habilidades e valores em uma ação, 
tornando-a significativa. 

Sem o enlevo, como encontrar uma experiência luminosa 
de vida? 

A humanidade necessita de experiências luminosas de 
vida, nas escolas, nas praças, nas casas, nas Academias... 
Não se separa o homem de suas atividades, o que faz re-
presenta uma dimensão de seu ser. Como construir um 
mundo mais justo, verás, solidário, mais sustentável com 
produções sem coração, sem enlevo?

A Academia precisa ser reinventada, precisa de um novo 
começo e os responsáveis são os seus atores. Por isso, 
chamamos à atenção para a necessidade de um gran-
de re-encontro na Academia, que deve ser, inicialmen-
te, pessoal e intransferível, para que depois a Academia 
possa re-encontrar saberes fundamentais perdidos ou 
esquecidos ao longo de sua trajetória e que estão fazendo 
muita falta. 

A pesquisa hoje nas universidades e institutos brasilei-
ros representa uma de suas atividades mais importan-
tes e poderá ser realmente melhor, mais produtiva, mais 
encantadora, transformadora, com a emergência de um 
novo éthos ou ética (uma nova maneira de ser implica 
em novas relações). Nesse contexto, todos aqueles que 
se aventuram pelos caminhos da ciência devem, ao nos-
so entender, superar os seguintes desafios: a) aprender 
a perguntar, pois só consegue responder a uma questão 
aquele que aprende a perguntar corretamente; b) ter 
ampla leitura, do que foi produzido pela natureza e pela 
humanidade, para que possa aprender a melhor pergun-
tar e desenvolver a sensibilidade para encontrar as res-
postas, através da escolha de caminhos adequados; c) 
criatividade, para encontrar caminhos alternativos ou 
mais eficazes na resolução dos problemas formulados; d) 
conhecer os caminhos que resolve percorrer e, ao mes-
mo tempo, aventurar-se por labirintos nunca dantes 
navegados, carregando consigo competências2, ou seja, 
dons mágicos para vencer dificuldades, encontrar res-
postas e sentidos, fazer emergir o novo; e) não se perder 
no caminho, em amplo sentido, não perder o caminho da 

pesquisa, da humildade e do amor à vida, para que possa 
ter uma mente mais completa, sentir o enlevo de estar 
vivo e contribuir para o mesmo. 

Os aventureiros da ciência devem superar os desafios 
postos anteriormente, para que possam alcançar o triun-
fo, as núpcias, como diz os mitos. Triunfo que só pode ser 
alcançado com sabedoria, sensibilidade, suor e solidão, a 
fim de reservar-se para refletir. Ao longo da trajetória os 
cientistas devem “caminhar por esses caminhos”, para 
que possam então contribuir para o re-encontro, para o 
re-começo, para re-invenção da ordem, para um novo 
ethos, para um ensaio significativo em um mundo ainda 
tão carente de lucidez. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

CAMPI DO IF BAIANO

Bom Jesus da Lapa
Está situada a 796 km de Salvador. Conhecida pelo seu forte traço religioso, todos os anos, 

a cidade recebe milhares de romeiros movidos pela fé. Instalado em 2010, o Campus 

oferece dois cursos técnicos: em Informática e Edificações.

Catu
Localiza-se no território de identidade Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte, a 78 km de 

Salvador. Essa é numa região caracterizada pelo desenvolvimento da indústria petrolífera, 

apesar de a agricultura familiar e a bovinocultura serem elementos essenciais da economia 

local. O Campus do IF Baiano em Catu tem origem na Escola Agrotécnica Federal, fundada 

em 1895. Oferece seis cursos técnicos e dois superiores e uma pós-graduação.

Governador Mangabeira
Está localizado no Recôncavo Baiano e se encontra a 119 km da capital do estado. A cidade 

possui o centro mais novo do IF Baiano, implantado em 2011, oferece o curso técnico em 

manutenção e suporte em informática.

Guanambi
Localiza-se no território de identidade Sertão Produtivo, a 639 km de Salvador. A região é 

caracterizada pelo clima semiárido e o seu solo é propício para a plantação de feijão, milho, 

mandioca e algodão. O Campus do IF Baiano em Guanambi tem origem na Escola 

Agrotécnica Federal, fundada em 1993. São cinco cursos técnicos e três superiores.

Itapetinga
Encontra-se no Centro-sul baiano, distante 580 km de Salvador. Chamado por muito 

tempo de “A capital da Pecuária”, o município destaca-se na produção animal, dispondo de 

um dos maiores rebanhos bovinos do Nordeste. O Campus oferta os cursos técnicos em 

agropecuária, em informática e alimentos.

Santa Inês
Encontra-se no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, a 300 km de Salvador. É uma 

localização estratégica por integrar diversos produtos agropecuários e escoá-los para 

vários circuitos comerciais. A agricultura familiar é um dos principais eixos da economia 

local. O Campus Santa Inês do IF Baiano originou-se da antiga Escola Agrotécnica Federal de 

Santa Inês, fundada em 1996. São quatro cursos técnicos e três superiores. 

Senhor do Bonfim
Fica no centro-norte da Bahia, a 375 km de Salvador. Faz parte de uma região importante, 

por agregar diversos arranjos produtivos, como a remanescente produção de minérios, 

além da agropecuária e da agricultura familiar. Essas atividades propiciam um dinamismo 

econômico, que impulsionam o desenvolvimento da região do semiárido baiano. O Campus 

Senhor do Bonfim do IF Baiano originou-se da antiga Escola Agrotécnica Federal - fundada 

em 1993. São três cursos técnicos, duas licenciaturas e duas pós-graduações.

Teixeira de Freitas
É uma das cidades mais desenvolvidas do extremo sul da Bahia, e está a 900 km da capital 

do estado. O setor de serviços é destaque do município, ocupando grande parte de toda 

renda produzida. Oferece três cursos técnicos: Floresta, Agropecuária e Hospedagem.

Uruçuca
Localiza-se no sul baiano, a 401 km de Salvador. Com clima úmido, o município está 

localizado na região onde se desenvolveu a próspera cultura do cacau baiana.  O Campus 

Uruçuca é uma das unidades que se originou da antiga Escola Média de Agropecuária 

Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), a EMARC – 

Uruçuca, fundada em maio de 1965. Foi o primeiro centro de pesquisas do cacau no mundo. 

Este ano, além de cinco cursos técnico, passou a oferecer dois cursos superiores: 

tecnologia em gestão de turismo e agroecologia.

Valença
Pertence ao Território de Identidade do Baixo Sul, a 274 Km de Salvador. Destaca-se, 

economicamente, pela agricultura familiar, a cultura dos mariscos e peixes, e pelo turismo, 

que contribuem para alavancar o desenvolvimento da região. São três cursos técnicos: 

agroecologia, agropecuária e meio ambiente.
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PÁG. 16

PÁG. 14

Jerusa Monção, estudante surda
do Campus Guanambi, fazendo
o sinal  de união

PÁG. 34

Pesquisas propõem intervenção na costa da Bahia
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Seja Baiano, promova conquistas

Aproveite a oportunidade e venha estudar no IF Baiano!

Prova dia

14
Dezembro

Projeto valoriza poetas do Vale do Jiquiriçá


