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Projetos: uma perspectiva para a Educação

Dentro da rotina acadêmica do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), o aprendizado está em todos os espaços e, 
muitas vezes, extramuros através da Pesquisa e da Extensão. “No Brasil dos últimos anos, tem crescido o número 
de pro�ssionais da Educação e estudantes que se interessam e acreditam na �loso�a de Educar pela Pesquisa”, 
a�rma o professor de História do Campus Catu, Marcelo Souza. 

Para 2014, com recursos advindos de agências de fomento e recursos próprios do Instituto (através da 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Propes), alguns projetos estão previstos de execução nos 
Campi de Catu e Valença. Em Catu, com a aprovação em editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientí�co e Tecnológico (CNPq), está prevista a realização da Feira de Ciências de Catu. Idealizada pelo Grupo de 
Pesquisa em Educação Cientí�ca e Popularização das Ciências (GPEC), que tem pro�ssionais de diversas áreas de 
formação e atuação, a Feira tem a proposta de ser permanente no campus. 

Segundo Marcelo, a ideia surgiu após a realização da Mostra de Iniciação Cientí�ca em Catu no ano de 2010. 
“Como o evento foi um sucesso, resolvemos criar um evento sediado permanentemente aqui no Campus Catu (a 
MIC é um evento institucional que tem sede em campi diferentes do IF Baiano a cada ano)”, informa. 
“Resolvemos, então, criar um evento novo, mas que trazia consigo a tradição de evento já consolidado no 
Campus Catu desde os tempos da Escola Agrotécnica: a Feira dos Municípios”, complementa.  

      Temos uma equipe com 
pro�ssionais de competências 
variadas, mas que seguem uma 
mesma proposta: Educar pela 
Pesquisa (...) Estudantes e 
professores podem construir 
seu próprio conhecimento e não 
apenas reproduzi-los como 
acontece na escola tradicional” 
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“Na Feira dos Municípios e Mostra de Iniciação Cientí�ca (Femmic), acontecem diversas 
atividades: exposições de escolas, municípios e universidades, minicursos e eventos culturais. 

Na edição de 2012, o evento ganhou proporções nacionais – mais de 8 mil visitantes – 
estudantes e professores de 17 estados, a�rma o professor. “Avaliamos que, para realizar outro 
evento desse porte, seriam necessários pelo menos dois anos', explica. 

Assim, para 2014, a comissão organizadora tem realizado diversas reuniões para organizar bem 
as subáreas, tais como: eventos, infraestrutura, �nanças, recepção, transporte. Já, no mês do 
evento, previsto para agosto, toda a comunidade do campus se envolve. “É um negócio muito 
lindo de ver... A comunidade dedica-se para que os visitantes sejam muito bem recebidos e que 
um evento seja um sucesso: servidores, estudantes, terceirizados... todos nesse mesmo foco. O 
resultado é que as pessoas saem do evento já perguntando quando acontecerá o próximo, ou 
seja, é um sucesso”, fala, feliz, o professor.  

Três ideias, um só campus. Para Valença, 2014 vem com a execução dos 
projetos: “Produção agroecológica de mudas de cacau micorrizadas e 
adubadas com composto organomineral”; “Actinobactérias no controle do 
mal-das-folhas em mudas de seringueira”; “Aspectos ecológicos de fungos 
micorrízicos arbusculares em plantios de dendê na região do Baixo Sul da 
Bahia”. 

No campo

Na primeira proposta, criar uma maneira 
diferente de produzir muda de cacau, envolvendo 
estudantes e produtores e conseguir montar o 
laboratório de Agroecologia com equipamentos 
para aferição da fertilidade, microbiologia do solo 
e nutrição de plantas, além da aquisição de 220 
livros técnicos. “O projeto trata de um novo 
modelo de produção de mudas de cacau na 
Bahia. Propomos entrar nessa área de produção 
de mudas com micorrizas, que são 
microorganismos simbióticos, colaborando na 
qualidade da produção e utilizando matéria 
orgânica processada, oriunda principalmente do 
resíduo do dendê”, explica Francisco Lima, um dos 
coordenadores.

No segundo projeto, coordenado por Carla Sousa, 
avaliar a e�ciência actinobactérias no controle do 
mal-das-folhas em mudas de seringueira. Essa 
planta nativa da Amazônia é a maior fonte de 
borracha natural, mas, com a doença, tem a sua 
produção de látex reduzida e desfolhamento 
sucessivo até a sua morte. Com as 
actinobactérias, enquanto agentes de controle, 
propõe-se um método viável de combate, 
principalmente por não apresentar risco ao meio 
ambiente e à saúde humana. 

Já, na terceira proposta, também da professora e 
engenheira agrônoma Carla Sousa, avaliar 
aspectos ecológicos de fungos em plantios de 
dendê localizados na região do Baixo Sul da 
Bahia. “Nos plantios de dendê, serão coletadas 
amostras de solo e raízes, durante duas épocas 
caracterizadas como período seco e período 
chuvoso, para determinação da densidade de 
esporos, colonização micorrízica das plantas e 
quanti�cação dos teores de glomalina facilmente 
extraível e glomalina total”, explica Carla. “O 
conhecimento da condição micorrízica dos 
plantios de dendê servirá como suporte para 
subsidiar o processo de produção de mudas de 
dendê micorrizadas, visando o melhor 
desenvolvimento na fase de viveiro e seu o 
estabelecimento no campo', conclui.  

Em Bom Jesus da Lapa, foi a vez da Extensão. Com a proposta de fazer uma 
intervenção com estudantes do campus, aconteceu o projeto “Sexualidade e 
Gravidez na Adolescência”.

Com o acompanhamento do assistente social Luciano Cruz e realização das 
estagiárias de Serviço Social Daniele Soares, Bárbara Santos e Marinalva Rêgo, o 
projeto foi uma ação voltada ao Programa Assistência Integral à Saúde da 
Política de Assistência Estudantil do IF Baiano.

Durante o período de um mês, aconteceram o�cinas com vídeos e palestras. Os 
estudantes puderam esclarecer dúvidas e relatar fatos do cotidiano. “O Projeto 
teve a sua relevância uma vez que o mesmo tratou do tema da sexualidade, 
prevenção da gravidez indesejada, saúde da mulher, bem como repassou 
orientações sobre prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis para os 
(as) jovens”, a�rma Luciano. “Foi possível perceber um maior interesse por parte 
de alguns alunos e alunas em relação ao tema e à conscientização (percebida 
nas falas) dos mesmos em relação ao aprendizado importante para os cuidados 
com a saúde”, reforça o assistente social.  

As estagiárias também realizaram o projeto com a comunidade externa (em 
bairros da cidade). O servidor Luciano comenta sobre sua expectativa que o 
projeto se repita em 2014. “O campus receberá novos alunos e o tema abordado 
é de grande relevância para a faixa etária de alunos e alunas do campus, visto 
que ainda existem alguns 'tabus' em relação ao tema”, �naliza. 
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