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Pronatec
Programa oferta cursos de capacitação, que além 
do aprendizado, acrescentam experiências aos 
currículos dos estudantes. Nova modalidade de 
formação tem a proposta de fundamentar teorias 
aliadas à vida profissional.

Ciência sem Fronteiras
Com a proposta de qualificar estudantes e 
pesquisadores brasileiros nas melhores instituições 
do mundo, o Programa é uma oportunidade para 
graduandos aprimorarem um segundo idioma e 
ampliarem conhecimentos na área de formação.

Entrevista
Elen Rosa fala sobre sua opção pelas Ciências 
Agrárias e como é sua rotina na vida acadêmica: 
um tempo compartilhado entre sala de aula, 
pesquisa e projetos de extensão.
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Cursos superiores de bacharelado e  tecnologia 
passarão a ser interdisciplinares e inclusivos 
após reformulação em matrizes curriculares 
para agregarem questões técnicas e humanas na 
formação dos estudantes.
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Esta é a segunda edição da Revista do IF Baiano, mais um produto de 

comunicação institucional da linha ‘Bem Baiano’ desenvolvido pela As-

com. A Revista Bem Baiano traz matérias relacionadas aos pilares En-

sino, Pesquisa e Extensão e trata-se, atualmente, de um dos principais 

canais impressos em que o Instituto dialoga com a sociedade.  

A proposta é que a revista tenha a cara do IF Baiano. Que traga o frescor 

de um Instituto muito jovem, cheio de desafios, mas que os enfrenta 

e consegue construir grandes pólos de educação e de inclusão social. 

Pensando nesse sentido, traçaremos nesta edição assuntos de extre-

ma relevância para o instituto, para a melhoria da qualidade de vida 

das comunidades e para a formação de jovens pesquisadores, como os 

programas de estímulo à pesquisa e de iniciação Científica. Na matéria 

de capa, vocês vão saber o importante trabalho realizado através do 

Programa Ciência Itinerante que promove a popularização da ciência e 

a difusão do conhecimento junto a comunidades do interior da Bahia. 

E confira também nesta edição: a construção do novo Plano de Desen-

volvimento Institucional,  Iniciação à Extensão,  Programa de Oficinas 

Comunitárias e Programa Ciências sem Fronteiras, dentre outros. 

A revista Bem Baiano foi pensada com muito carinho e é produzida 

com muito zelo e dedicação por parte de todo o corpo editorial para 

que estudantes, servidores e toda sociedade possam ter em mãos um 

material de qualidade que, muito além de informar, busca aproximar  

o instituto da comunidade, sem abrir mão da base humanística e do 

pensamento sustentável na composição das reportagens.

Aproveitem, boa leitura!

Pollyanna Brasil
COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO
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Como possibilitar a produção, a promoção e a transfe-
rência de conhecimento do mundo acadêmico para a 

sociedade? Como gerar vínculos entre os setores público 
e privado? Popularizar a inovação apresenta-se como um 
desafio para essa sociedade do conhecimento, especial-
mente num espaço tradicionalmente destinado ao en-
sino. “Eu entendo a inovação tecnológica como a intro-
dução de alguma novidade em instrumentos, processos 
ou métodos empregados na obtenção de um produto”, 
explica Denilson Sodré, coordenador de inovação tec-
nológica. Contudo, “é importante ressaltar que inovação 
não implica necessariamente em uma nova descoberta”, 
ressalva.

Por isso, promover e estimular a inovação já na formação 
acadêmica e no desenvolvimento de estudos científicos 
significa ir muito além da geração de novos produtos, 
processos e desenvolvimento tecnológico, mas fomentar 
profissionais e estruturas formais a pensarem em cami-
nhos possíveis para o país e criar um outro olhar sobre o 
mundo ao seu redor e sem a dependência da tecnologia 
de outras fronteiras. 

E como desenvolver essa nova cultura dentro da realida-
de de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia? Para disseminar a proposta, esse novo papel requer 
ressaltar a importância de patentes e propriedade inte-
lectual e aproximar o universo acadêmico da realidade 
produtiva, formando profissionais com o pensamento no 
desenvolvimento e na coletividade, ou seja, aliar univer-
sidade – empresa – sociedade. “Nosso principal objetivo 
é o desenvolvimento de processos e produtos inovado-
res, tendo em vista o desenvolvimento social e a redução 
das desigualdades regionais. Em termos práticos, isso se 
configura como melhoria na qualidade de vida da comu-
nidade”, afirma Denilson. 

A partir das mudanças estruturais, passa-se para a eta-
pa das novas metodologias de trabalho, esperando re-
sultados efetivos. “É de suma importância o papel do IF 
Baiano no planejamento e na gestão das atividades poli-
tico-social-pedagógica referentes à Educação, Ciência e 
Tecnologia”, destaca Edson Grisi, professor e pesquisador 
no Campus Governador Mangabeira, ao pontuar sobre o 
papel do Instituto na excelência na formação de profis-
sionais e na difusão da inovação no Estado da Bahia. 

Com esse diferencial no olhar científico (soluções ino-
vadoras do universo acadêmico para a sociedade e a in-
tegração do tripé: instituição de ensino, governo e em-
presa), os ortodoxos, acostumados à percepção de que a 
vida acadêmica deve estar à parte da vida produtiva, po-
dem suscitar várias questões, entre elas: o que a Ciência 
ganha com isso? Para Edson, o conhecimento transcorre 
fronteiras e chega no âmbito produtivo ou social, estando 
atrelado à competitividade. “É atrelada à competitividade 
no tocante ao aumento de eficiência de todo e qualquer 
processo produtivo ou mesmo na melhoria e no aprimo-
ramento do produto”, diz. 
 
Ao pensar nesses conceitos e na sua operacionalização, o 
Instituto Federal Baiano (IF Baiano), através da Pró-Rei-
toria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propes), 
desenvolve programas de estímulo à pesquisa e realiza 
chamadas internas específicas. E, como apoio externo, 
tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), através da concessão de bolsas pelo 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti), e a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). Em 
2013, por exemplo, apoiou projetos nos Campi Catu, Gua-
nambi e Senhor do Bonfim, ligados ao Programa de Estí-
mulo à Inovação Tecnológica do IF Baiano e mais dois do 
Pibiti nos Campi Guanambi e Santa Inês.

Aproximando a Ciência 
do cotidiano
Como o IF Baiano propicia o desenvolvimento da inovação
Valéria Nascimento

P E S Q U I S A

Segundo João Paulo Melo, estudante do curso técnico 
em meio ambiente do Campus Governador Mangabeira e 
bolsista no projeto “Meliponíneos um instrumento para 
a educação ambiental”, sob orientação Marília Dantas, 
esse movimento em relação à inovação significa ter novas 
tecnologias voltadas ao cotidiano da população. “Vejo um 
futuro próspero, contudo que seja levada em considera-
ção a conservação e a preservação ambiental”, vislumbra. 
É possível? Segundo o professor Edson, com qualificação 
técnico-científica e desenvolvimento de projetos inova-
dores, “criam-se as oportunidades de pesquisa, criação 
e invenção que tendem a desembocar em bons trabalhos 
acadêmicos com a possibilidade do surgimento de novos 
produtos no campo tecnológico e social”, enfatiza.  

Contraponto

Contudo, devido ser uma área recente, o IF Baiano ainda 
trilha caminhos iniciais. Segundo o coordenador Denil-
son, pela própria origem da instituição, a maior parte dos 
pesquisadores concentra-se na área Ciências Agrárias, 
mas há potencialidades nas áreas de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos e Tecnologia de Informação e Comunicação. 

Ele enxerga que, para se ter mais estímulo à inovação, são 
necessários dois pontos fundamentais: a internalização 
das finalidades, das características e dos objetivos dos 
Institutos Federais pela comunidade e a criação de am-
bientes favoráveis para o desenvolvimento da pesquisa 
aplicada e da educação científica. “Se considerarmos to-
dos os trabalhos financiados pela Propes até o momento, 
pode-se constatar que poucos são de pesquisa aplicada. 
Dessa forma, temos que incentivar nossos pesquisadores 
a se concentrarem nesse tipo de atividade, pois só assim 
poderemos produzir soluções técnicas e tecnológicas que 
se estendam à comunidade de forma mais significativa”, 
fala Denilson. 

O pesquisador Edson conclui que isso ainda se deve ao 
tempo de existência do Instituto. “Com apenas cinco 
anos de criado e grandes perspectivas de futuro, é neces-
sário (ao IF Baiano) um mapeamento e uma priorização 
de suas demandas, a fim de promover maiores incentivos 
na infraestrutura dos campi, principalmente para atender 
a necessidade de investimentos na vertente tecnológica 
com a criação e a melhoria de laboratórios, aquisição de 
equipamentos, acesso às revistas científicas, entre ou-
tros”, corrobora 

Estudantes do curso de química do Campus Catu
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Vivendo basicamente da agricultura, a comunida-
de Quilombola da Pedra, localizada no município de 

Itambé, aprendeu como aproveitar as frutas em sua to-
talidade, estocando o excedente e incrementando a ren-
da familiar. A proposta de fornecer melhor alternativa 
de produção à comunidade veio do professor Gean Carlo 
Capinan, do Campus Itapetinga, que promoveu, em fe-
vereiro, uma oficina para aproveitamento da produção 
de frutas na comunidade. A princípio, 18 membros foram 
treinados e agentes multiplicadores na comunidade.

Em Uruçuca, moradores da área rural de Serra Grande 
foram capacitados a aproveitar resíduos orgânicos em 
produção de hortaliças, além de reciclagem do lixo. Vi-
vendo em uma região com potencial turístico, de gran-
de riqueza natural, a iniciativa vai contribuir para o meio 
ambiente e para adequação à lei de resíduos sólidos (Lei 
nº 12.305/10). Cerca de 40 pessoas foram beneficiadas. 
A proposta para as oficinas é da professora Ana Paula de 
Paula Cidade Coelho que acredita no “potencial da comu-
nidade e na receptividade ao conhecimento”.

As iniciativas para o oferecimento de oficinas foram esti-
muladas pela Pró-Reitoria de Extensão, através da cria-
ção do Programa de Oficinas Comunitárias (POC). Neste 
primeiro ano do POC, foram destinados R$ 28.800,00, 
distribuídos em 23 projetos. Estima-se uma média de 
300 pessoas beneficiadas pelo Programa. As comunida-
des beneficiadas são selecionadas e contactadas pelos 
coordenadores dos projetos de cada campus. Sete campi 
foram contemplados com recursos, através de edital de 
seleção interna das propostas: Catu, Governador Manga-
beira, Bom Jesus da Lapa, Itapetinga, Santa Inês, Teixeira 
de Freitas e Uruçuca. 

De acordo com Jordania Coutinho, coordenadora de In-
centivo à Formação Continuada, “o objetivo do POC é 
atender as necessidades e potencialidades de comuni-
dades rurais, localizadas no território de identidade do IF 
Baiano”.  Jordânia explica que as oficinas tem um caráter 
prático de saber-fazer, algumas possuem uma parte te-
órica para orientação sobre algum tema e outras aliam a 
prática, especialmente quando se propõem a desenvolver 
produtos ou ações. As oficinas são de curta duração e vi-

Oficinas Comunitárias
Contato com comunidades rurais oferece novas possibilidades de emprego e renda
Vanina Sá

sam colaborar para o desenvolvimento social e econômi-
co das comunidades.

Os estudantes também estão envolvidos nesta intera-
ção com a comunidade. Eles atuaram como monitores 
das oficinas. Na oficina “Empreendedorismo na Raíz das 
Oportunidades”, proposta pelo professor  Roberto Carlos 
dos Santos, do Campus Governador Mangabeira, os dis-
centes foram monitores e atuaram através da produção 
científica, escrevendo um artigo sobre a experiência nes-
ta oficina e uma cartilha para a comunidade. Para Débora 
Santos, estudante do curso técnico de manutenção e su-
porte em informática, a oficina mostrou aos jovens uma 
expectativa de vida diferente através da valorização de si 
mesmo. Ela disse que a importância da oficina é “mostrar 
para os jovens de uma faixa de idade considerada difícil, 
pela sede de liberdade, que é possível usar a ousadia a seu 
favor para a busca de empreender”.

Essa oficina foi oferecida para estudantes da última série 
do ensino fundamental ou do ensino médio, da zona rural 
de Quixabeira, e promoveu o diálogo com os participantes 
sobre os conceitos do empreendedorismo, do conheci-
mento sócio-histórico da região do recôncavo baiano e 
da percepção das representações sociais sobre o cotidia-
no. Ao longo da oficina, a expressão sensorial e estética 
dos participantes foram representadas em pinturas au-
torais individuais e coletivas. “Eu penso que o desafio é 
apontar alternativas para fixar esses jovens na região a 
partir da consciência da viabilidade de seus projetos de 
vida. A região, apesar do esforço dos poderes públicos em 
seus diversos níveis, oferece poucas oportunidades den-
tro de um mercado cada vez mais restrito e marcado, em 
muitas áreas da economia, pelo subemprego e desem-
prego”, afirma o professor Roberto.

Para o professor Mario Jorge da Mata, o POC foi muito 
bem concebido. “Houve uma delimitação no edital mui-
to clara sobre as áreas de atuação e público-alvo. Este 
procedimento facilitou a elaboração das propostas, po-
tencializando  os projetos de pesquisa e de extensão, 
que ganham  em aceitação das comunidades”, afirma. 
O professor Mário Jorge da Mata conta que refletiu so-
bre formas para instrumentalizar as pessoas da região de 
Itapetinga. Ele propôs uma oficina sobre comunicação 
empreendedora com associações rurais, para “estabele-

cerem comunicações mais efetivas, melhorando desem-
penho profissional ou de seus negócios”. 

As oficinas propostas através de edital estão principal-
mente voltadas para os temas de empreendedorismo, 
emprego e renda e desenvolvimento de produtos.  Con-
forme Jordania, isto se deve ao perfil agrotécnico do Ins-
tituto e das necessidades das comunidades em melhorar 
sua produção, gerando beneficiamento de produtos para 
o mercado e também a busca de informações por coo-
perativas e associações, o que estimula a formação de 
microempreendedores.

É nessa linha que a professora Anadeje Campêlo propõe 
uma oficina que une arte e sustentabilidade, com geração 
de emprego e renda. Esta oficina atendeu 40 pessoas da 
comunidade do Centro de Referência de Assistência So-
cial da Vila Santa Isabel, em Itapetinga, que serão multi-
plicadores na própria comunidade. A partir da produção 
e comercialização de artigos de arte com reciclagem de 
resíduos sólidos, a oficina visa elevar a autoestima, pre-
servar o meio ambiente e contribuir para qualidade de 
vida. A professora conta que a comunidade foi escolhida 
por apresentar “um índice considerável de pessoas sem 
perspectiva de trabalho e pouca ou nenhuma qualificação 
profissional para atender as exigências do mercado”

Em Serra Grande, comunidade aprende sobre produção orgânica

Expressão artística na oficina de empreendedorismo
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Sala de aula: o mundo
O desafio de se estudar no exterior

15 de julho de 2013 foi uma data significativa para 
Franklin Silva. Naquele dia, ele deu o primeiro passo 

para perceber o mundo de outra forma – não mais a partir 
da opinião do outro, mas da sua própria perspectiva. Es-
tudante do quinto semestre de análise e desenvolvimen-
to de sistemas (ADS) no Campus Catu, ele foi o primeiro 
do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) a ser aprovado no 
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF). 

“Passei por complicações de marinheiro de primeira via-
gem: não entendia o inglês e muito menos conseguia fa-
lar com alguém por ter medo de falar errado”, confessa 
Franklin ao falar sobre suas sensações na sua primei-
ra viagem internacional. “16 horas de voo me deixaram 
com dois dias de dor de cabeça e com o corpo ‘quebrado’ 
(classe econômica não é muito confortável para um ho-
mem do meu tamanho)”, relata ao descrever sobre sua 
viagem.

Mas, admite que, apesar das dificuldades iniciais, hoje, 
tem a sensação de dever cumprido. “Todo este esforço 
valeu a pena, minha vida, a partir dali, ia mudar com-
pletamente e isso veio com uma felicidade que eu não 
consigo explicar”, afirma empolgado. Após a chegada de 
Franklin nos Estados Unidos, o Instituto encaminha, em 

seguida, mais seis estudantes para os EUA e também ou-
tros países como Austrália, Itália e Irlanda.

Com a vivência dessa atividade bem no início, Janaína 
Rosado, coordenadora do Programa Ciência sem Fron-
teiras no IF Baiano, diz que a aprovação de estudantes 
representa um passo relevante para a consolidação e 
a expansão da internacionalização do Instituto. “O in-
tercâmbio, para os alunos, poderá ser uma experiência 
enriquecedora tanto pessoal quanto  profissionalmente.  
Terão a oportunidade de vivenciar uma cultura diferen-
te, conhecer novos costumes e aprimorar outro idioma”, 
destaca. 

Enquanto gestora institucional na reitoria, Janaína é res-
ponsável por homologar, acompanhar e avaliar candi-
datos e futuros bolsistas de graduação sanduíche, além 
de divulgar o Programa na instituição e ser interlocutora 
com agências de fomento. Nos campi, coordenadores de 
cursos e professores são sensibilizados a incentivar estu-
dantes para participarem das chamadas. 

A coordenadora explica que, a cada nova chamada, é re-
alizada a divulgação por meio de orientação a coordena-
dores sobre procedimentos de inscrição e participação 
de candidatos e distribuição de panfletos. Para todo o 
processo, as redes sociais funcionam como uma aliada 
para a comunicação entre estudantes e coordenadores 
de cursos. “Essa ferramenta de comunicação é eficaz 

Valéria Nascimento

E S P E C I A L

visto que sempre conseguimos manter contato síncro-
na ou assincronamente com todos os estudantes. (Eles) 
relatam como estão, se estão precisando de algo, como 
foram recebidos nos países destinos e como estão sendo 
orientados pelos coordenadores locais”, afirma Janaína.

Para o futuro, existe uma expectativa de implantação de 
Centros de Idiomas no Instituto para a preparação de es-
tudantes no idioma inglês. Essa realidade será possível 
devido à capacitação de três professores de língua ingle-
sa (Campi de Catu, Guanambi e Santa Inês) do convênio 
feito entre o Conselho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica 
(Conif) e o British Counsil em 2012. 

Segundo Janaína, há muitos desafios ainda, mas ela vê 
com otimismo a expansão e o desenvolvimento do CsF. 
“Estamos ainda no início da história do Ciência sem Fron-
teiras no IF Baiano e, dessa forma, há desafios a serem 
enfrentados e superados. Nesse início, contamos com  
o trabalho de todos os envolvidos para que consigamos 
com êxito (que) mais alunos embarquem para os países 
que promovem intercâmbio com o Brasil”, finaliza 

Ciência sem Fronteiras

Concebido conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC), através das 
instituições de fomento (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq e Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior – Capes), e das Secretarias de 
Educação Superior (Sesu) e de Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec) do MEC, o Programa Ciência sem Fronteiras busca promo-
ver a consolidação, a expansão e a internacionalização da Ciência e 
Tecnologia, da Inovação e da Competitividade brasileira.

Por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, a iniciativa 
prevê  qualificar 101 mil estudantes e pesquisadores nas melhores 
instituições do mundo até 2015 através da realização de estágios, 
além de atrair pesquisadores estrangeiros, nas seguintes áreas 
prioritárias do Programa: Engenharias e demais áreas tecnoló-
gicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências Biomédicas e 
da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia 
Aeroespacial; Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, 
Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia Mineral; 
Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de 
Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bio-
prospecção; Ciências do Mar; Indústria Criativa; Novas Tecnologias 
de Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos.

Entre algumas exigências para os estudantes de graduação parti-
ciparem, estão: estar regularmente matriculado em curso superior 
em áreas contempladas; ter nacionalidade brasileira; ter integra-
lizado de 20% (mínimo) a 90% (máximo) do currículo; ter obtido 
nota igual ou superior a 600 pontos no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) a partir de 2009; apresentar perfil de excelência 
(bom desempenho acadêmico); comprovar proficiência no idio-
ma; não ter usufruído de bolsa de graduação sanduíche no exte-
rior (com financiamento da Capes ou do CNPq). 

Estudantes no exterior

Franklin Silva, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS (Campus 
Catu): São Francisco, Califórnia, Estados Unidos (estudos na City College of 
San Francisco e estágio em front end developer em uma startup;

Luiz Amorim, ADS (Campus Guanambi): Sidney, Austrália (estudos na 
Macquarie University);

Milca da Silva, Ciências da Computação (Campus Senhor do Bonfim): Itá-
lia (estudos na Universitá Degli Studi Di Milano);

Fernando da Mota Filho, ADS (Campus Guanambi): Irlanda (estudos na 
Dublin Business School);

Bismarc Lopes, Agronomia (Campus Guanambi): Estados Unidos (estu-
dos na University of Wisconsin – River Falls); 

Breno Neves, Agronomia (Campus Guanambi) Estados Unidos (estudos 
na Oregon State University);

Marllon Costa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS (Campus 
Catu): Estados Unidos (estudos na Western Illinois University). 

Vivências

“Descobri, nesse intercâmbio, o quão bom é se ter amizades inter-
nacionais, aprendo com eles todos os dias (seja em chinês, coreano, 
turco ou espanhol) e a gente se diverte muito com isso” 
Franklin Silva

“A única coisa que mudou; na verdade, confirmou foi o que eu sabia 
sobre a vida americana, seus costumes. Ainda não pensei sobre o 
futuro, mas acredito que as coisas vão mudar muito agora, princi-
palmente, com fluência em inglês” 
Marllon Costa
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Ciência na cabeça, 
mochila nas costas 

e pé na estrada

Amanda Araújo, estudante do curso técnico em agropecuária, 
também faz parte do Programa Ciência Itinerante

Transpor os muros que cercam uma escola é uma ati-
tude ousada e carregada de boas intenções quando 

seu objetivo é de compartilhar o que dentro dela é apren-
dido. Se de um lado eles delimitam o perímetro do am-
biente onde a educação formal é construída, do outro, 
um horizonte de saberes espera por aqueles que conse-
guem ultrapassá-lo. Ensinar ao próximo também é uma 
forma de aprender sobre as ciências, a cultura e a vida.

Foi com esse propósito que, há 22 anos, nascia o Progra-
ma Ciência Itinerante.  Criado na antiga Escola Agrotéc-
nica Federal de Catu pelo professor Euro Oliveira, a Escola 
Móvel, seu nome inicial, autoexplica o objetivo para o qual 
foi criado: popularizar as ciências pelos interiores baianos 
onde o conhecimento formal atrasava em chegar. Após 
a criação dos Institutos federais, em 2008,  passou a ser 
chamado de Escola Itinerante. No auge da juventude, o 
projeto tem conquistado destaque dentro e fora do Insti-
tuto Federal Baiano (IF Baiano). 

A razão para tal feito é a aposta em uma metodologia de 
ensino lúdica, multidisciplinar e dinâmica, que integra os 
pilares Ensino, Pesquisa e Extensão. Um destino, um ve-
ículo, uma bagagem carregada de saberes, experiências 
e maquetes já podem ser o bastante para pôr em prática 
as teorias aprendidas nas aulas e nos livros. “Montamos 
uma feira de ciências em uma cidade que, através de sua 
Secretaria de Educação ou de alguma escola, nos convi-
da para apresentar nossos trabalhos naquela localidade. 
Hoje, no Campus Catu, possuímos 18 estandes. Em todo o 
Programa, possuímos 40 orientadores e um número que 
varia entre 10 e 18 alunos participando das atividades e 
pesquisas em cada estande”, explica Jacson de Jesus, um 
dos oito coordenadores gerais do Ciência Itinerante. 

Além da inovação, um outro fator que tem sido funda-
mental para o sucesso do Programa é a sua ampliação. 
Recentemente, o Ciência Itinerante passou a contar com 
dois novos núcleos, fator que também aumentou o nú-
mero de estudantes que participam de suas atividades. 
“O Ciência Itinerante começou no Campus Catu. Depois 
disso, tivemos um núcleo no Campus Santa Inês. Hoje, 
com sua firmação, temos os núcleos de Uruçuca e Se-
nhor do Bonfim. Em média, temos cerca de 450 estudan-
tes participantes programa”, completa Jacson.

Jaine Carneiro é uma das que faz parte dessa estatística.
Ela, que é estudante do curso técnico em agropecuária, 

Programa Ciência Itinerante 
contribui para a formação de 
estudantes do IF Baiano e 
populariza as ciências por 
interiores da Bahia
Diogo Costa
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integra o núcleo do Programa no Campus Senhor do Bon-
fim. Iniciante no projeto, Jaine destaca os benefícios de 
sua participação. “Acho importante porque levamos para 
as comunidades conhecimentos que, às vezes, para nós 
não é muito grande, mas que para elas são muito maio-
res. Isso nos dá um incentivo para estudar mais, pesqui-
sar mais”, diz. “É uma experiência nova, pois me coloco 
no papel de um professor. Consigo melhorar minha de-
senvoltura, minha oratória”, completa. 

Esses também foram os benefícios destacados por André 
Gomes, estudante do curso técnico em agropecuária do 
Campus Santa Inês. “Aprendo a treinar minha fala, a con-
trolar a ansiedade antes de falar em público”, disse. Para 
ele, um outro benefício de participar do Programa está 
na troca de experiências. “As pessoas começam a fazer 
associações das coisas que nós falamos com as coisas 
que elas têm na comunidade delas. Nós aprendemos ao 
mesmo tempo em que ensinamos”, analisa. 

Para o professor Jacson de Jesus, os alunos envolvidos 
com as atividades do Programa ganham muito mais que 
uma boa desenvoltura em público. Para ele, o compro-
misso com o trabalho e a postura mais acadêmica são os 
principais ganhos. “O aluno fica ainda mais inserido no 
mundo da pesquisa, do ensino e da extensão, ele se tor-
na mais acadêmico [...] Ele tem que ter a consciência de 
que terá que estudar muito mais que os outros, pois fará 
viagens, ficará ausente da sala de aula em alguns mo-
mentos, ele precisa estudar em dobro para manter um 
bom rendimento e isso acaba gerando um compromis-
so”, conta. 

Outro lado 

Os benefícios trazidos pelo Programa ultrapassam os 
muros da escola. Se por um lado o projeto contribui po-
sitivamente para a formação dos estudantes, por outro, 
as comunidades que recebem as caravanas também são 
favorecidas. A última delas aconteceu em Morro do Cha-
péu, em outubro de 2013. A visita acontece anualmente e 
já é uma tradição para os moradores da cidade. Em cada 
edição, os estudantes do IF Baiano montam uma Feira de 
Ciência no Colégio Estadual Teotônio Marques Dourado 
Filho e recebem a visita dos moradores da cidade. 

Para Rosa Luciana Medeiros, bióloga e residente de Mor-
ro do Chapéu, o Projeto proporciona uma nova forma de 

aprendizado para a comunidade. “Visitando a Feira,
as pessoas podem aprender sobre química fazendo 
um bolo, elas podem perceber que várias 
substâncias que elas têm em casa são ácidos, 
bases, são tóxicas, não tóxicas. É possível 
perceber através da Feira que a Ciência está 
presente em nosso cotidiano”, disse. 

Maria Deleuza Oliveira, diretora do Colégio Teotônio, 
acredita que os ganhos adquiridos com a visita do 
Ciência Itinerante a Morro do Chapéu são ainda 
maiores. Para ela, a escola vê no Programa 
um modelo de ensino inovador. 
“Depois da Feira, os nossos professores 
passam a ter uma outra visão dos 
conteúdos. Passa a existir uma 
interação  com os alunos a respeito 
do que eles conhecem e do que eles 
aprenderam visitando os estandes. 
Os nossos professores se sentem 
mais motivados e estimulados 
para trabalhar de forma 
diferenciada e com novas 
metodologias”, pontua. 

Resultados

Os resultados alcançados pelo 
Programa têm mostrado que suas 
vantagens são muitas. Além de promover 
Feiras de Ciências e oficinas, os estudantes 
envolvidos em suas atividades também 
participam de congressos, fóruns e mostras 
nacionais e internacionais nas áreas de Ciência 
e Tecnologia durante todo o ano. Em outubro 
de 2013, o projeto ‘FELPO – Protótipo de robô 
móvel autossustentável para incentivo à 
interdisciplinariedade e à prática lúdica Brasil 
docente’, desenvolvido pelos estudantes 
Ralf Lago, Jeferson de Jesus e Manassés Costa, 
foi premiado no 28ª edição da Mostra 
Internacional de Ciência e Tecnologia. 

Além do FELPO, os projetos ‘Avaliação dos Impactos 
Sociais da Indústria Petrolífera no Município de 
Catu-BA’ e ‘A Utilização de Erva Medicinal 
na Conservação de Alimentos’ também 
receberam prêmios na Mostra. Já em 2014, 

C A P A

quatro projetos foram classificados e concorreram como 
finalistas na 12ª edição da Feira Brasileira de Ciência e En-
genharia (Febrace 2014). 

“Os resultados do Programa têm sido muito expressivos e 
diversificados. No Campus Catu, a maior parte dos estu-
dantes aprovados e premiados em eventos nacionais são 
integrantes do Ciência Itinerante. A maior parte dos bol-
sistas de pesquisa e extensão também são. Isso acontece 
porque no dia a dia do programa os nossos estudantes 
são estimulados a criar, pesquisar, buscar novos hori-
zontes. Nos últimos anos, temos conquistado prêmios na 
Febrace, Mostratec, Ciência Jovem, Milset, entre muitos 
outros”, explica Marcelo Souza Oliveira, um dos coorde-
nadores gerais. 

Frutos 

Ao longo dos 21 anos de existência, o Ciência Itinerante 
também tem exercido influências. Esse é o caso de Daniel 
dos Anjos. Estudante do curso técnico em agropecuária 
no Campus Catu no período de 2008 a 2010, Anjos par-
ticipou do Projeto durante os três anos em que estudou 
no IF Baiano. Atualmente, cursando bacharelado em Físi-
ca na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ele 
considera que a passagem pelo Programa influenciou na 
escolha da graduação. 

“Quando entrei no projeto participava do estande de Quí-
mica. Por esse motivo, aliado a influência da minha orien-
tadora, tinha como certo a profissão de Químico. Mas, no 
meu segundo ano participando do projeto, ingressei no 
estande de Física. Como tinha sempre que estudar e me 
atualizar para as apresentações, acabei me interessando 
pelos assuntos das Ciências Físicas a ponto de superar a 
Química. Na hora de escolher o curso, optei pela Física.

Como participar do 
Programa?

Resultado

Como é feita a 
seleção?

Anualmente, um edital é lançado 
e os estudantes interessados em 

participar da seleção podem 
efetuar inscrição. Após essa fase, 

os candidatos apresentam um 
texto que esteja relacionado 
com a temática do estande 

que deseja fazer parte.

Ao final da seleção, uma lista é 
divulgada com o nome dos aprovados 

que começam a participar das reuniões 
de integração do programa e das 

atividades de pesquisa. Também é 
criada uma lista de espera para o caso 

de desligamentos do projeto.

Para a seleção, uma banca 
composta por um orientador, um 

coordenador do Programa e um 
monitor do estande é formada. 

Após apresentação, os avaliadores 
fazem perguntas aos candidatos 

relacionadas ao texto apresentado. 

Estudantes do IF Baiano apresentam estandes para comunidade de Morro do Chapéu



12

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

13

Assim como foi para Anjos, o Programa também tem fun-
cionado como orientador vocacional. “Temos percebido 
que os alunos do Ciência Itinerante tendem a seguir áreas 
correlatas aos estandes que eles participam no projeto. 
Os alunos dos estandes de matemática, por exemplo, 
tendem a fazer cursos de graduação em matemática, fí-
sica ou alguma engenharia. Já os alunos dos estandes de 
linguagens, humanas, tendem a fazer cursos mais volta-
dos para essas áreas”, analisa Jacson Jesus. 

“Ele influenciou e muito”, diz Jeferson da Silva, estudante 
do curso técnico em agropecuária do Campus Catu sobre 
a contribuição do projeto para escolha do curso de gra-
duação. Em parceria com Ralf do Lago e Manassés Fer-
dandes, também estudantes de Agropecuária, Silva apre-

senta o estande de robótica nas Feiras promovidas pelo 
Ciência Itinerante e em congressos por todo o País. “Foi 
graças ao Projeto que eu resolvi fazer o vestibular para o 
curso de engenharia mecatrônica. Foi graças a ele que eu 
conheci a robótica, que eu tive um contato mais direto 
com ela. Agora, eu tenho certeza que quero cursar me-
catrônica”, afirma. 

E no que depender apenas da coordenação, o Ciência 
Itinerante continuará contribuindo para a formação dos 
estudantes e popularização das ciências. Nos próximos 
anos, a ideia é expandir o Projeto para os outros campi do 
Instituto. Para os alunos, está chegando a hora de arru-
mar as malas. Para as comunidades, a  de receber visitas 
e novos conhecimentos

C A P A

Vinte e sete estandes e seis minicursos integraram a programação da feira de ciências

Programa Ciência Itinerante
Agenda 2014 aberta para convites!

O Projeto se materializa por meio de apresentações de experiências, 
demonstrações, painéis interpretativos e exposições implantadas em 
escolas públicas, feira de ciências, exposições e museus. Além disso, o 
Projeto visa a integração do IF Baiano 
com as comunidades de regiões 
de influência da instituição.

Agendamento de exposições:

Contato: 71 9915 0158
cienciaitinerante@yahoo.com.br

ifbaiano.edu.br/itinerante 

facebook.com/ProgramaCienciaItinerante.catu
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Nem saíram da formação da escola e já estão lá su-
gerindo novos modelos, opinando sobre estrutu-

ras vigentes, pensando em um mundo melhor para se 
trabalhar e, consequentemente, uma sociedade mais 
confortável para se viver. Não é ficção nem ideias mi-
rabolantes realizadas em reuniões de fim de tarde entre 
um grupo de amigos. Essa é a realidade possível tra-
zida com o Pibiti (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação), 
voltado à formação e ao envolvimento de estudantes do 
ensino técnico e superior em atividades relacionadas ao 
desenvolvimento tecnológico e à inovação.

Essa proposta de intervenção na formação, impulsio-
nando o contato com a Ciência e uma aproximação

da vida acadêmica com o mundo do trabalho,
tem mostrado novas perspectivas para as ins-

tituições de ensino e o mundo do trabalho, além 
do desafio de desconstruir o pensamento antigo de que 
‘o que se estuda na escola, não serve para a vida real’. O 
Pibiti vem para associar e unir pesquisa com tecnologia 
e inovação e gerar uma maior sinergia entre os estudos 
científicos e as organizações. “A participação no Pibiti 
tem sido significativamente benéfica para os discen-
tes no ponto de vista do desenvolvimento profissional 
e do pensamento científico. Os resultados obtidos no 
desenvolvimento dos projetos apontam para a sua dis-
seminação na comunidade científica e até para o esta-
belecimento de parcerias com o setor industrial. Além 
disso, esse Programa tem colaborado para disseminar a 
cultura da inovação nos campi do IF Baiano e incentivar 
a comunidade acadêmica a buscar soluções inovadoras 
para os crescentes desafios impostos ao setor produtivo 
brasileiro”, explica Denilson Sodré, professor e coorde-
nador de inovação tecnológica e do Pibiti no Instituto 
Federal Baiano – IF Baiano. 

Pesquisadores propõem
 projetos interventores 

na realidade
Pibiti estimula uma relação mais próxima 

entre a pesquisa e o mercado

Valéria Nascimento

P E S Q U I S A

E o Instituto já percebe um retorno do seu investimen-
to. Para Rogério Silva, estudante do 5º semestre do curso 
de tecnologia em agroindústria do Campus Guanambi, a 
bolsa permite que ele se dedique integralmente à vida 
acadêmica, “o que aumenta a gama de conhecimentos 
armazenados e possibilita  a  continuidade dos estudos. 
Tenho a oportunidade de participar de eventos técnicos-
-científicos, além disso realizar produções de trabalhos 
científicos”, afirma.

Bolsista do Projeto “Otimização do Processo de Produção 
de Fermentados de Frutos do Semiárido Baiano e Apro-
veitamento dos Resíduos Sólidos em Produtos Alimenta-
res”, sob orientação do professor Lucas Landim, Rogério 
diz que, com a oportunidade, ele conclui seu curso pron-
to para seguir na área científica e ainda contribui com a 
sociedade. “Sonho em ingressar em uma pós-graduação 
para aumentar meus conhecimentos e minhas possibi-
lidades profissionais. Desejo prosseguir, na área acadê-
mica, porque é um sonho profissional, sinto que tenho 
vocação e posso contribuir para o futuro do nosso país”, 
destaca. 

Lucas Landim, mestre em Engenharia de Alimentos, pro-
fessor do Campus Guanambi e pesquisador há dois anos 
no IF Baiano, explica que a existência da bolsa trouxe um 
grande avanço e melhorias em planejamento experimen-
tal. “Propicia aos alunos a indução do pensamento cien-
tífico e a introdução da pesquisa e da inovação”, reforça. 
Seu atual Projeto, em fase de estudos bibliográficos, tem 
a proposta de desenvolver novos produtos e fazer análise 
sensorial. 

Nessa perspectiva de contribuir com a pesquisa, engajar 
profissionais e fortalecer a inovação, o Programa traz à 
rotina estudantil a aprendizagem de métodos de pesqui-
sa, o pensamento criativo e empreendedor, a resolução 
de problemas e a integração com a sociedade. “A prin-
cipal diferença é que este Programa contempla exclusi-
vamente projetos que possuem elevada expectativa de 
impacto econômico e social no ambiente produtivo e/ou 
possui perspectivas de que seus resultados sejam inse-
ridos no mercado, ou seja, projetos de pesquisa aplicada 
que resultem em produtos e ou processos tecnológicos”, 
pontua Denilson.



Em vigor desde setembro de 2012, de acordo com calen-
dário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), as bolsas da primeira cota 
institucional 2012/2013 beneficiam sete estudantes do 
Campus Guanambi. A seleção, com vigência para os anos 
de 2013 e 2014, realizada por chamada interna, escolheu 
quatro projetos. “O CNPq não limita o número de bolsis-
tas e/ou projetos para cada orientador. A demanda por 
essas bolsas é sempre maior do que a oferta”, fala Sodré. 
“Assim, como as demais instituições ingressantes nesse 
Programa, nossa cota inicial foi de duas bolsas, ou seja, 
em um ano, aumentamos a cota institucional em 350%”, 
comemora. 

Quanto ao futuro, o coordenador Denilson vislumbra es-
perançoso uma cultura de inovação dentro do IF Baiano. 
“É importante ressaltar que a implantação e a manuten-
ção do Pibiti são essenciais para a consolidação do Núcleo 
de Inovação Tecnológica por se configurar como uma das 
principais ações de inovação tecnológica no âmbito des-
te Instituto”, comenta. Segundo Sodré, investimentos na 
área contemplam aumento do número de bolsistas e dis-
ponibilização de recursos específicos para financiamento 
de projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica. 
“Esperamos que a cultura da inovação se consolide de tal 
forma que resulte em uma conscientização generaliza-
da”, finaliza

Denilson Sodré explica sobre a inovação e o desenvolvimento tecnológico no IF Baiano

Estudante do Campus Guanambi, Rogério Silva, e o professor/orientador Lucas Landim
Integração. Conquistas. Desa�os. Oportunidades. Identidade. Há cinco anos, o 
Instituto Federal Baiano vem atuando em prol de uma Educação que gera 
oportunidades. Estudantes, servidores e colaboradores estiveram reunidos em 
solenidades, realizaram atividades culturais e homenagearam membros da 
comunidade acadêmica nos dez campi do Instituto. 

Parabéns para você que faz parte dessa história!
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Com o objetivo de contribuir para formação cidadã e 
favorecer a integração entre IF Baiano e sociedade é 

que o Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão (PBIEX) 
direciona recursos a projetos de professores e alunos do 
IF Baiano com propostas extensionistas e de caráter edu-
cativo, social, cultural, científico e/ou tecnológico cientí-
fico. Desde então, 504 alunos já participaram do Progra-
ma e, neste ano, participam 92 alunos de nível médio e 
42 de nível superior.

Os principais critérios para escolha do projeto é a vincula-
ção com o Plano de Desenvolvimento Institucional, inte-
gração com ensino e/ou pesquisa e ter coerência entre a 
justificativa, objetivos e metas. “Recebemos propostas de 
diversas linhas temáticas: desde aquelas relacionadas di-
retamente com os cursos ofertados como meio ambien-
te, informática, agricultura, zootecnia, como também as 
relacionadas a cidadania, direitos humanos, saúde”, afir-
ma Mércia Xavier, coordenadora de Programas e Projetos 
de Extensão. Em 2013, a expectativa de investimentos no 
Programa é de R$ 594.000,00.

As propostas partem dos professores e de alunos, sensi-
bilizados como uma questão específica ou com a reali-
dade local, ou ainda através de uma demanda da própria 
comunidade. Em Catu, estudantes de ensino médio, in-
teressados em programar jogos, solicitaram aos alunos 
do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, um 
treinamento com o uso do Scratch, que é um programa 
educacional que permite exercitar a criatividade e o ra-
ciocínio científico, lógico e matemático, ao disponibilizar 
ferramentas de programação informática simplificadas e 
possibilitar a criação de histórias interativas, animações, 
simulações, jogos e músicas. Os alunos do IF Baiano per-
ceberam que seria interessante para estudantes do ensi-
no médio treinar o raciocínio para programação através 
de um ambiente divertido. 

Foi então que Antônio George Santana e Gabriela Araújo, 
alunos do curso de análise e desenvolvimento de siste-
mas e bolsista do PBIEX, criaram o  projeto de “Iniciação 
a  programação computacional de forma lúdica, através 

da Plataforma Scratch”, sob orientação do professor Tár-
sio Cavalcante. Para Gabriela Araújo, “com a utilização da 
plataforma Scratch para desenvolvimento de jogos, ha-
verá um maior interesse dos alunos por matérias ligadas a 
tecnologias da informação e também tornará mais fácil o 
aprendizado da programação computacional”.  Cerca de 
25 estudantes do ensino médio da rede pública de Catu 
e cidades circunvizinhas farão o curso de programação. 
“A inovação do Scratch veio para tornar tudo mais fácil, 
tendo em vista que os alunos do ensino básico achavam 
que programar era algo chato, sem muito sentido e difí-
cil. A parte mais gratificante de trabalhar com o Scratch é 
ver como os alunos se divertem aprendendo a programar. 
Além disso, essa linguagem tem sido foco de estudo em 
universidades brasileiras e vem sendo adotada também 
na formação de professores da educação básica”, escla-
rece o professor Társio.

Outro trabalho, em uma área completamente diferente, 
partiu de duas alunas do curso de técnico em agropecu-
ária, Campus Santa Inês. Sensíveis à degradação do solo 
no Vale do Jiquiriçá,  Edheize da Silva e Jamile Santo, pro-
curaram o professor Leonardo Vasconcelos que a princí-
pio não conisderou viável o projeto, pois abrangeria uma 
área muito grande. “Depois de algum tempo, as alunas 
retornaram, com uma proposta de iniciarmos o projeto 
em algumas comunidades que elas conheciam, assim 
envolveríamos mais pessoas para resolver o problema 
que tanto as sensibilizava”, diz o professor. 

O projeto será desenvolvido através do diálogo com a co-
munidade e demonstração de técnicas, durante dias de 
campo. Serão beneficiados, aproximadamente, 100 pro-
dutores rurais das comunidades Oitis, Palmeiras, Lago do 
Boi e Palmeirinha, todas na zona rural do município de 
Ubaíra. Além da troca de experiências, Jamile demonstra 
uma preocupação com o futuro e deseja “que os envol-
vidos possam, não só pôr em prática o que aprenderam, 
mas transmitir a seus familiares a importância de preser-
var o solo em suas propriedades rurais, assegurando seu 
sustento e das gerações futuras”, afirma Jamile.

Interação com a comunidade
Bolsas de iniciação à extensão favorecem a formação cidadã e profissional
Vanina Sá

E X T E N S Ã O

É deste modo que o PBIEX vem fomentando tanto ações 
com estudantes de nível superior como de ensino mé-
dio. Para professora Jaciane dos Santos, do Campus San-
ta Inês, “a iniciação em Extensão oferece ao estudante 
a experiência do aprender fazendo, por meio da vivência 
no campo profissional, oportunizando a troca de saberes 
e contribuindo assim para a sua formação e preparação 
para o mercado de trabalho”. Ela e os estudantes Jos-
sano Oliveira Costa e Eliton Moreira da Silva, do curso de 
bacharelado em zootecnia, vão oferecer treinamento e 
capacitação em manejo de caprinos e ovinos, para apro-
ximadamente 20 produtores familiares dos municípios de 
Cravolândia, Irajuba e Santa Inês.

Com as ações de extensão, os estudantes têm a oportu-
nidade de olhar para além da sala de aula e da formação 
profissional. É uma oportunidade para fazer um trabalho 
cidadão, de atender comunidades, de observar os pro-
blemas locais e propor alternativas. “Como educador e 
extensionista considero que o contato com as comuni-
dades durante a formação dos educandos é imprescin-
dível para que eles possam contextualizar o aprendizado 
às condições reais, além de aprender que todo conheci-
mento deve servir a sociedade, seu bem estar e desen-
volvimento”, afirma o professor André Vasconcelos

Entrevista

Atuando em projetos de áreas diferentes, mas tendo em comum 
o contato com a comunidade, os estudantes Elinton da Silva e 
Jossano Costa, do curso de bacharelado em zootecnia; Gabriela 
Araújo e Antonio Santana, do curso em análise e desenvolvimen-
to de sistema, André Gomes, Ricardo Barreto, Edheize Silva e Ja-
mile Santo, do curso técnico em agropecuária e Silvana Silva, do 
curso de bacharelado em agronomia, expressam a importância 
das atividades extensionistas para comunidade e para sua for-
mação profissional.

Bem Baiano - De que forma o projeto contribui para sua formação?

Eliton Moreira da Silva - O projeto me possibilita pôr em prática grande 
parte de minha aprendizagem em sala de aula e em minhas pesquisas, 
mostrando-me a realidade e as dificuldades que irão surgir no dia a dia, 
aumentando ainda mais os meus conhecimentos na área.

Gabriela Rabelo Lima Araujo - Já participei anteriormente do projeto de 
robótica educacional Roboceti, que visava a criação de kits de robótica 
de baixo custo para serem utilizados em escolas públicas. A participação 
nesse projeto foi muito importante para minha formação. Possibilitou es-
tudar e conhecer um pouco mais sobre programação de robôs e acredito 
que é um diferencial que terei em meu currículo que irá possibilitar várias 
oportunidades no mercado de trabalho. 

Ricardo Queiroz Barreto - Esse projeto vai me ajudar a abranger meus 
conhecimentos como técnico, além de permitir o contato com novas ex-
periências que irão me ajudar no desenvolvimento de novas atividades 
ligadas à área de solo e conservação do meio ambiente.

Bem Baiano - Qual a expectativa em relação ao projeto?

André Gonçalves Gomes - O intuito dos integrantes do projeto é de que 
o mesmo continue após o término das bolsas.

Antonio George Carneiro de Santana  - Será possível adquirir experiên-
cia e poder praticar e passar os conhecimento adquirido em sala de aula.

Bem Baiano – Qual a importância de desenvolver o projeto?

Jossano Oliveira Costa - Discutir acerca das atividades desenvolvidas em 
campo e adquirir informações, além de aprimorar as práticas realizadas.

Edheize Santos da Silva - É importante desenvolver esse projeto para 
que possamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento, ajudan-
do assim pessoas que necessitam. Para que estas coloquem em prática 
todo ou quase todo o conhecimento adquirido através dos encontros 
nas comunidades.

Silvana Souza Silva - Acreditamos que com essa proposta de tentar 
despertar a comunidade escolar para a necessidade de se conservar o 
solo, possamos transmitir e colocar em prática esses conhecimentos na 
comunidade onde estão inseridos, tornando-nos assim instrumentos de 
mudança da sociedade.

Estudante e professor do Campus Santa Inês
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Onde estudar? Qual curso fazer? Como ingressar? O 
momento da escolha pelo curso de graduação ge-

ralmente é uma fase marcada por muitas dúvidas para 
quem pretende fazer parte do universo acadêmico. Mas, 
embora os questionamentos sejam diversos, há uma 
certeza quase que unânime: ingressar em um curso su-
perior pode ser um diferencial importante para quem de-
seja conseguir uma vaga no mundo do trabalho. 

Bacharelados, tecnologias, licenciaturas. As modalidades 
são para os diferentes gostos e necessidades. E foi entre 
elas que Maria Rosa teve que escolher para ingressar no 
Instituto Federal Baiano (IF Baiano). Cursando o segundo 
semestre do ensino superior de tecnologia em agroeco-
logia, Maria diz ter optado pela modalidade tecnológica 
pela tradição do instituto em ofertar cursos voltados para 
as questões da terra, pelo tempo de duração da gradua-
ção e pelo crescimento dessa modalidade no mundo do 
trabalho. 

“Fiquei tentada a estudar no Instituto,  uma escola téc-
nica de renome e muita tradição, que é conhecida 
pela qualidade dos professores, do servi-
ço, pelas oportunidades dadas aos 
alunos no âmbito da pes-
quisa e da extensão [...] 
O fato de o curso me propor 
uma graduação voltada para o preparo 
tecnológico e prático, que me possibi-
lita melhor atender às exigências do 
mundo do trabalho nessa área,  me 
chamou muita atenção. A duração de 
três anos e a boa média salarial fize-
ram com que eu me interessasse ainda 
mais para cursá-lo”, conta. 

Mas, para conseguir o objetivo tão de-
sejado, Maria teve antes que en-
frentar o vestibular. Anual-
mente, o Instituto oferta 
200 vagas para os cur-
sos de bacharelado em 
zootecnia e engenharia 

Bacharéis por vocação; tecnólogos também
Ensino prático atrai estudantes para bacharelados e tecnologias do IF Baiano
Diogo Costa

E N S I N O

agronômica e para as tecnologias em análise e desen-
volvimento de sistemas, agroindústria e agroecologia, 
que possuem ingresso exclusivo pelo Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU). Já aprovada, Maria se dedica ao estudo 
das disciplinas da matriz curricular do seu curso, que são 
voltadas para o planejamento de sistemas de produção 
sustentáveis com as esferas produtiva, ambiental, eco-
nômica, social, política e cultural. 

Mudanças

No entanto, para ofertar uma formação acadêmica mais 
completa e próxima das exigências do mundo do tra-
balho, as graduações do IF Baiano nas modalidades de 
bacharelado e tecnologia passam por um processo de 
reformulação da estrutura curricular. Atualmente, as 
matrizes curriculares são voltadas para questões espe-
cíficas das suas respectivas áreas. 

Após a reformulação, os cursos passarão a ter um foco 
mais próximo de discussões que englobem outras áre-

as do conhecimento. Desse modo, as graduações vol-
tadas para as ciências da terra, por exemplo, 

tratarão, além das questões técnicas, 
de temas que envolvam as ciên-

cias  humanas, direcionan-
do o debate para os impactos 

das ciências da terra na vida dos 
envolvidos. “A estrutura cur-
ricular dos respectivos cursos 
estão passando por reformula-

ção e análise político-pedagógica dos 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), 
de maneira a atender aos princípios da 

interdisciplinaridade, às questões etnor-
raciais, à inclusão, às questões ambien-
tais e demais legislações vigentes”, con-

ta Hildonice Batista, coordenadora 
geral da Educação Superior do 

Instituto. 

Vagner Alves, estudante do 
sexto semestre do curso de 

bacharelado em agronomia no Campus Guanambi, con-
sidera a mudança positiva. “O que me chama mais aten-
ção é que a estrutura curricular está sendo reformulada 
com o intuito de atender às necessidades de cada região, 
e isso, pra mim, é de fundamental importância, principal-
mente pelo fato do curso de agronomia também se preo-
cupar com o aumento da produtividade agrícola de forma 
sustentável”, avalia. 

Diferencial

Embora estudem em cursos de modalidades e campi di-
ferentes, Maria e Vagner têm em comum a mesma opi-
nião sobre o diferencial das graduações de bacharelado 
e tecnologia do IF Baiano. Para eles, a ênfase no ensino 
prático aliado ao teórico é decorrente da tradição do Ins-
tituto em ofertar cursos técnicos, o que proporciona aos 
graduandos uma formação mais próxima das exigências 
do mundo do trabalho. 

“A preparação prática dos alunos é o diferencial em seu 
currículo ao concorrer a uma vaga no mundo do trabalho. 
E essa, a meu ver, é a principal marca do Instituto em to-
dos os cursos que oferece”, avalia Rosa. Já para Alves, “os 
professores, que são oriundos das antigas escolas agro-
técnicas, possuem um conhecimento prático diferencia-
do por estarem sempre ligados ao campo”. Essa experi-
ência, completa Alves,  “é transmitida para nós durante o 
dia a dia, seja em aula ou nos diálogos do cotidiano”. 

No Instituto, os bacharelados e as tecnologias dispõem 
de laboratórios equipados para as necessidades das aulas 
práticas de cada graduação. Além disso, os campi tam-
bém possuem área de reserva para pesquisas e experiên-

cias. De acordo com Hildonice, os 
cursos de bacharelado em engenha-
ria agronômica, no Campus Teixeira 
de Freitas, e o de tecnologia em ges-
tão de turismo, em Uruçuca, estão 
em fase de implantação e terão es-
truturas modernas para o desenvol-
vimento das atividades práticas.

Implantação dos cursos 

Um outro diferencial importante do 
Instituto é o processo de implanta-
ção dos seus cursos. Seja para os de

nível técnico ou para as graduações, o IF Baiano tem ado-
tado o Sistema de Estudo de Demanda. Através dele, as 
comunidades que são contempladas com cursos mais 
voltados para as necessidades daquela localidade, o que 
ocasiona em um melhor aproveitamento do profissional 
formado pelo Instituto no mundo do Trabalho. 

Segundo Marcos Seixas, técnico em assuntos educacio-
nais e um dos responsáveis pelo processo no IF Baia-
no, o processo contribuirá com resultados satisfatórios. 
“Acredito que, no contexto do processo de expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica, uma grande mudança que o Estudo de De-
manda pode trazer é o fato de fazer com que o Instituto 
adquira cada vez mais um caráter de política pública ao 
buscar alinhar seus serviços ao Desenvolvimento Re-
gional Sustentável mediante pesquisa da realidade local 
e territorial, com participação da comunidade. [...] os 
cursos ofertados correspondam às características terri-
toriais, preparando profissionais qualificados que possam 
ser aproveitados para o incremento das potencialidades 
produtivas e ocupacionais da região e para a superação 
dos entraves ao desenvolvimento local”, avalia Seixas. 

Todos esses diferenciais foram importantes para a for-
mação de Vagner Alves. Desde o início da faculdade, em 
2011, ele desenvolve projetos de pesquisa na área de fru-
ticultura sob a orientação de professores do Instituto. O 
estágio em um sítio produtor de banana de sua região 
também foi fruto do conhecimento prático que adquiriu 
no Instituto. O diferencial em sua formação já tem resul-
tado em conquistas profissionais. Para ele, ser bacharel é 
uma vocação. Ser tecnólogo, para Maria, também 

C
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É necessário consolidar as políticas sociais definidas no 
PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). O mais 

fundamental para o IF Baiano é tornar-se uma rede que 
garanta o acesso às comunidades locais e aos conhe-
cimentos científicos e tecnológicos, visando sua total 
inserção social, política e cultural”, essa foi a definição 
dada por Euro Oliveira, professor e atual diretor-geral do 
Campus Uruçuca, sobre o que considera mais complexo e 
fundamental na construção desse segundo Plano, agen-
dada para 2014, baseando-se na sua vivência com o pri-
meiro documento em 2009.

Essa é a proposta macro para o Instituto Federal Baiano 
(IF Baiano) neste ano. Os segmentos (professores, téc-
nicos-administrativos e estudantes) do Instituto Federal 
Baiano irão se reunir para debaterem sobre os novos ru-
mos nas ações de curto, médio e longo prazo, articulando 
projetos pensados para o desenvolvimento institucional 
com as políticas do Ministério da Educação (MEC) ideali-
zadas para a Rede Federal de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica (RFEPT). 

Assim, o PDI, enquanto um documento orientador, vem 
tratar de assuntos como objetivos estratégicos; metas e 
estratégias; projeto pedagógico institucional; plano dire-
tor de infraestrutura; plano de continuidade e novas ofer-
tas de cursos; plano de desenvolvimento e ampliação do 
quadro de pessoal administrativo e docente.

Ao se propor a nortear o futuro do Instituto e indicar ca-
minhos, o Plano serve à comunidade interna não apenas 
como um documento burocrático, mas um momento 
de fortalecimento da identidade institucional, explica a 
professora Jesusa Fidalgo, ex-pró-reitora de desenvolvi-
mento institucional que permaneceu no cargo no período 
de 2010 a 2013. “Possibilitando que servidores e alunos se 
reconheçam nas suas linhas, encontrem o sentimento de 
pertencimento, descobrindo o que difere o IF Baiano dos 

“ demais Institutos e o que possibilita ao conjunto formar 
a RFEPT”, diz.

Ela afirma que o primeiro documento foi elaborado em 
2009 por uma comissão constituída, na época, de repre-
sentantes das quatro antigas Escolas Agrotécnicas Fe-
derais (EAFs) de Catu, Guanambi, Santa Inês e Senhor do 
Bonfim; dos pró-reitores de Ensino, Extensão, Pesquisa e 
Administração; do diretor de ensino de Catu, Euro Olivei-
ra. Foi apresentada, na época, uma proposta de integra-
ção de unidades de ensino de diferentes regiões baianas, 
oferecendo cursos novos de níveis técnicos, tecnológico 
e superior em sintonia com as demandas contributivas 
para o desenvolvimento local e regional. 

A partir da missão institucional de “oferecer educação 
profissional de qualidade, pública e gratuita em todos 
os níveis e as modalidades, preparando pessoas para o 
pleno exercício da cidadania e contribuindo para o de-
senvolvimento social e econômico do país através de 
ações de ensino, pesquisa e extensão”, foram traçados 
alguns objetivos e metas para o IF Baiano durante o pe-
ríodo entre 2009 e 2013. Entre eles: na área acadêmica, 
criação de novos cursos, atualização de acervo bibliográ-
fico, ampliação de programas de inclusão, adequação de 
currículos, sistemáticas de avaliação de cursos e partici-
pação estudantil em projetos de pesquisa e extensão; na 
área administrativa, ampliação do quadro de servidores, 
infraestrutura nos campi, mecanismos de diálogo entre 
Instituto e público externo e parcerias com instituições 
para troca de experiências. 

Com expectativas de construir um Instituto Federal mo-
derno e competente com a excelência acadêmica, cientí-
fica e cultural e tornar-se uma instituição de ação social 
com projetos inclusivos para as populações e as comuni-
dades em situação de risco, o PDI completou cinco anos 
no ano passado. O que significa a hora de avaliar os acer-

2014: ano do Desenvolvimento 
Institucional

Comunidade vai discutir e construir seu novo PDI
Valéria Nascimento

A D M I N I S T R A Ç Ã O

tos e fazer ajustes. “Naquele momento, tudo era novo 
para a Comissão, pois a grande maioria mesmo não tinha 
experiência no ensino superior e nunca havia participado 
da elaboração de um PDI. A Setec (Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica) orientou, mas não foi suficien-
te para a elaboração de um documento que pudesse ser 
utilizado como ferramenta de gestão. O modelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ainda era algo 
muito novo para toda a RFEPT. Difícil de se traçar objeti-
vos estratégicos e metas para o período, definir políticas 
e diretrizes para pesquisa e extensão”, ressalva Jesusa.

Por isso, desde o segundo semestre de 2013, o Fórum de 
Pró-Reitores de Desenvolvimento Institucional (FDI) vem 
realizando estudos, discussões e debates sobre o assunto 
com a elaboração de um documento norteador sobre a 
construção do PDI nos Institutos. “A responsabilidade da 
coordenação e da organização dos trabalhos ficou a cargo 
dos pró-reitores do IF Baiano e do IFSC (Instituto Federal 
de Santa Catarina). Em julho/2013, foi divulgado o texto 
‘PDI como Instrumento de Gestão: orientações para sua 
elaboração’, aprovado pelo FDI e autorizado pelo CONIF 
(Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica)”, explica 
a ex-pró-reitora e participante do processo.

PDI 2014 – 2018

Para essa edição, a Coordenação de Planejamento e Pro-
jetos Estratégicos da Prodin encaminhou a avaliação do 
Plano de Ação 2013 para setores dos campi e da Reito-
ria para a verificação de atingimento de metas. Segun-
do Kelly Brito, coordenadora de planejamento e projetos 
estratégicos da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institu-
cional (Prodin), esse processo serve de base para sub-
sidiar o diagnóstico inicial do PDI. “Em relação às metas 
ainda não-atingidas ou atingidas parcialmente, a orien-
tação será que elaborem o Plano de Ação  2014 com foco 
no atingimento de 100% das metas previstas”, relata.

Responsável por acompanhar o planejamento estratégico 
do IF Baiano, a Prodin objetiva usar o software Geplanes 
na metodologia de elaboração, facilitando o planejamen-
to das etapas e a execução das atividades. Kelly diz que 
o uso do Geplanes deve-se à simplicidade e à didática 
com o Ciclo do PDCA (ferramenta de qualidade utilizada 
por organizações para corrigir e melhorar processos ad-
ministrativos – planejar, fazer, verificar e agir), ou seja, 

elaborar o planejamento, executar, acompanhar iniciati-
vas estratégicas, controlar, desenhar o mapa estratégico, 
delimitar objetivos estratégicos, avaliar por meio de indi-
cadores de desempenho e metas, permitir o registro e o 
tratamento de anomalias ou não-conformidades, entre 
outros.

Por isso, na fase do diagnóstico, estão previstas duas eta-
pas (interna e externa) e ainda a realização de seminários 
com a participação dos públicos interno e externo em to-
dos os campi do IF Baiano.  Para Henrique Dias, pró-reitor 
de desenvolvimento institucional, “este momento é ím-
par, visto que o Instituto ainda é uma Instituição nova, 
completando apenas cinco anos, iniciando a construção 
do seu segundo PDI, já com algumas concretizações na 
sua visão de futuro inicial bem como no seu Planejamen-
to Estratégico e Projeto Político Pedagógico”, destaca 

Plano de Desenvolvimento 
Institucional

INSTITUTO FEDERAL BAIANO
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Estudante do ensino médio, da Escola Estadual Rômu-
lo Almeida, em Salvador, Milene Faustino conseguiu o 

primeiro emprego após frequentar o curso de operador 
de computador, oferecido pelo IF Baiano através do Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  
(Pronatec). Milene conta que optou por fazer o curso do 
Pronatec, pois viu a possibilidade de acrescentar expe-
riências ao currículo e conseguir um emprego. Para Mi-
lene, o curso ofereceu como possibilidades profissionais, 
a atuação como secretária, auxiliar administrativo e ou-
tras atividades que requer o uso do computador. “Segui o 
que foi ensinado no módulo ‘Orientações para o mercado 
de trabalho’ e consegui meu primeiro emprego”, conta. 
Hoje, ela atua como jovem aprendiz em uma grande rede 
de supermercados.

Os cursos do Pronatec no IF Baiano são oferecidos de for-
ma concomitante e na modalidade de Formação Inicial e 
Continuada (FIC).  Amanda Nogueira, coordenadora ge-
ral dos cursos técnicos concomitante,  esclarece que os 
cursos concomitantes estão atrelados à escolarização: o 
estudante só recebe certificado de habilitação profissio-
nal e técnica, se concluir com êxito o ensino médio. “O 
ensino médio é uma formação geral, mas com a profis-
sionalização, a formação ganha um outro sentido, pois 
fundamenta teorias e conteúdos trabalhados na parte 
profissional, o que fortalece o ensino médio. Além disso, 
é um outro incentivo para continuar estudando, pois os 
alunos já saem com a profissionalização”, avalia Amanda. 
Os cursos concomitantes estão organizados para durar, 
em média, um ano e meio. 

A seleção de alunos é feita através de instituições deman-
dantes, que estabelecem os critérios de escolha. No caso 
dos cursos concomitantes, o demandante é o Estado da 
Bahia, através da Superintendência Educação Profissional 
do Estado, que estabelece os critérios de seleção. Foram 
selecionados alunos do segundo ano do ensino médio, a 
fim de viabilizar a conclusão do curso Pronatec ao mes-
mo tempo do nível médio, evitando a evasão. Seleciona-
da para participar do curso técnico em informática, em 
Catu, Naiara dos Reis, diz que o curso a ajudou a descobrir 

que carreira seguir. “Aprendi a ter mais responsabilidade 
e compromisso com os estudos e horários, e apesar de 
ainda só estudar, já tenho uma garantia de que quando 
eu terminar o ensino médio,  posso trabalhar como autô-
noma ou em empresas e seguir com os estudos”, afirma.  
Os cursos na modalidade Formação Inicial e Continuada 
são destinados tanto a alunos do ensino médio, como a 
trabalhadores, sendo de curta duração, mínimo de 160 
horas-aula. Os cursos nessa modalidade são especializa-
dos em determinadas áreas. De acordo com a Pró-Reito-
ria de Extensão (Proex), foram realizados, em 2012, oito 
cursos nessa modalidade, com 15 turmas, totalizando, 
aproximadamente, 529 matrículas. Neste ano, a previsão 
é de 1200 matrículas, nos cursos FIC.

Gratuidade - Em 2013, houve um investimento de 2 mi-
lhões e 600 mil reais para as ações do Pronatec para 14 
cursos e 31 turmas. De acordo com a Proex, os recursos 
são destinados ao suporte e manutenção dos cursos, ao 
apoio aos estudantes e profissionais que trabalham no 
Pronatec. “Hoje, o alunado tem uma condição excelente 
para  participar dos cursos. Ele tem alimentação e trans-
porte garantidos, seja através de bolsa, seja em serviço 
de alimentação e transporte coletivo de ônibus, contra-
tado, além de suporte para materiais usados nos cursos”, 
afirma o pró-reitor de extensão,  Alberto Oliveira. 

Cerca de 480 mil reais foram destinados a bolsas para os 
alunos.  As bolsas podem ser de dois tipos: Bolsa-Forma-
ção Trabalhador, para cursos na modalidade FIC; e Bolsa-
-Formação Estudante, para  os cursos técnicos realizados 
por estudantes das redes públicas. Naiara conta que para 
realizar o curso, “além de nos disponibilizar transporte e 
alimentação gratuita, existem excelentes professores e 
coordenadores que nos dão toda assistência necessária 
para que possamos sonhar com  uma bela  carreira pro-
fissional”. Para ela, o curso ensina sobre a realidade das 
profissões, sobre ética e respeito ao próximo, além disso, 
as aulas práticas favorecem o aumento do interesse pelo 
curso. “O contato dos alunos com as aulas práticas foi 
bem interessante, eles ficaram empolgados com a possi-
bilidade de executar o que viam em sala de aula”, conta a 

Novas perspectivas profissionais
Cursos Pronatec oferecem possibilidades de inserção no mundo do trabalho

Vanina Sá

E X T E N S Ã O

professora Normane da Silva, do Campus Guanambi, que 
possui unidades remotas em Maniaçu e Palmas de Monte 
Alto.

Interiorização - Outro aspecto do Programa é a interio-
rização do ensino profissionalizante. “A proposta é in-
teressante, oportunizando estudantes que não tiveram 
condições de ingressar em um curso técnico de obter 
uma formação profissional”, avalia o professor do Cam-
pus Santa Inês, Felipe Silveira.  De acordo com Pró-Reito-
ria de Extensão, o IF Baiano foi o primeiro instituto a criar 
uma normatização interna e lançar as unidades remotas. 
Quando lançado 2012, havia seis unidades remotas para 
atender os cursos concomitantes. Atualmente, existem 
17 unidades remotas. “A ideia é capilarizar o ensino. Essa 
é uma das vantagens do programa. Por mais que o gover-
no queira implantar institutos, são mais de 500 mil mu-
nicípios. As alternativas são criar Uep’s [Unidades de Edu-
cação Profissional], Polos à Distancia e Unidade Remotas 
do Pronatec. Se o Programa for bem estruturado, haverá 
um resultado muito bom e imediato”, avalia Alberto. 

Dessa forma, o estudante não precisa se deslocar para 
as cidades onde existem campi do IF Baiano, exceto para 
realizar aulas práticas e o Programa oferece o transpor-

te ou a bolsa. “O Pronatec está levando cursos onde não 
existe campus, nas cidades circunvizinhas através das 
escolas que pactuaram com o Programa. É a chance da 
gente interiorizar, de chegar a lugares onde o Instituto 
não chegaria de outra forma. Os alunos não poderiam 
sair para estudar  no Instituto, mas através dos cursos do 
Pronatec, esses alunos podem estudar em suas cidades, 
em suas escolas, onde já estão matriculados”, esclarece 
Amanda. Daniela Silva e Jaqueson Dourado, estudantes 
do curso técnico em agroindústria, na unidade remota de 
Maniaçu, distrito de Caetité, contam que o Pronatec trou-
xe uma oportunidade única na região e que visualizaram 
a possibilidade de qualificação para entrar no mundo do 
trabalho. “A vantagem de participar do curso é terminar 
o ensino médio já com um currículo melhor”, afirma Ja-
queson. “E oferece melhores possibilidades para adquirir 
emprego”, complementa Daniela. “Tendo em vista que o 
país precisa cada vez mais de profissionais capacitados, 
oferecer capacitação para comunidade, visando à voca-
ção da região a qual está inserida é uma proposta louvá-
vel”, opina Wagner Oliveira, técnico em agropecuária, do 
Campus Itapetinga,  e Instrutor no Pronatec

Pronatec no IF Baiano

· Uma das ações da estruturação do Programa no Instituto é a criação do 
Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAF). O SAF está em fase de 
teste e contribuirá para controle dos investimentos e para transparência. 

· O Sistema de Acompanhamento Acadêmico, para acompanhamento 
do desempenho dos alunos, também está em fase de construção para 
funcionamento em 2014.

· Os cursos, planejados junto à coordenação pedagógica, é único em 
todo o Instituto, não importando em que localidade é oferecido.

· Os cursos concomitantes procuram se vincular pedagogicamente a di-
nâmica do ensino médio oferecidos pelo Estado.

· O Programa Mulheres Mil, cursos subsequentes e Proeja serão incorpo-
rados às ofertas de cursos do Pronatec. A proposta será apresentada ao 
Conselho de Dirigentes.

· A  seleção para atuar como profissional do Pronatec é realizada por meio 
de edital interno e externo, divulgado no site do Instituto. 

· O IF Baiano atua como instituição acreditadora de instituições privadas 
que queiram oferecer cursos através do Pronatec. As instituições inte-
ressadas se cadastram no Ministério da Educação e o Instituto checa as 
informações fornecidas para acreditá-la, ou seja, reconhecê-la como ins-
tituição apta a oferecer os cursos do Pronatec.

IF Baiano oferece o curso de operador de máquinas agrícolas
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Como seria se todos os habitantes do Planeta Terra, 
estimados pela ONU em 7,2 bilhões em 2013, fossem 

todos iguais? As diferenças culturais, étnicas, físicas, etá-
rias, de gênero e sexuais são algumas das características 
que diferem os seres humanos e tornam o mundo ainda 
mais diverso. No entanto, para que a convivência entre as 
diversidades seja harmônica, faz-se necessário que elas 
sejam respeitadas e que direitos sejam assegurados. 

Com o objetivo de promover os valores democráticos de 
respeito à diferença e à diversidade, o Instituto Federal 
Baiano (IF Baiano) criou, em outubro de 2012, sua Política 
da Diversidade e Inclusão. Sob orientação da Assessoria 
de Diversidade e Inclusão (ADI), vinculada à Pró-Reitoria 
de Ensino do Instituto, a Política, que completou um ano 
de implantação em 2013, conta com quatro Programas 
que visam promover o respeito à diversidade e propor-
cionam a inclusão no Instituto. 

O Programa de Educação em Direitos Humanos (PEDH) é 
um deles. Formado pelos Núcleos de Estudos de Comuni-
dades Tradicionais (NECT), de Estudos Sobre Diversidade 
Sexual (NEDS), de Estudos da Inclusão da Mulher (Neimu), 
de Apoio ao Adolescente sob Medidas Socioeducativas 
(Names) e o Núcleo de Estudos de Afro-Brasileiros e Indí-
genas (Neabi), ele tem como objetivo conciliar ações que 
promovam e defendam os direitos humanos. Em proces-
so de institucionalização, mas já em funcionamento nos 
campi, o Neabi trata de questões relacionadas a igualda-
de e a proteção dos direitos de pessoas e grupos étnicos 
atingidos por atos discriminatórios.

Para a pesquisadora do Neabi e professora de Língua Por-
tuguesa e literatura no Campus Itapetinga, Izanete Mar-
ques, a criação do Núcleo permitirá, além das atividades 
de ensino pesquisa e extensão já desenvolvidas, “fazer 
um trabalho de acompanhamento e assessoramento dos 

afrodescendentes, em especial daqueles alunos oriun-
dos de assentamentos e de comunidades q u i -
lombolas”. Ela ainda considera importante a 
criação do Núcleo porque “possibilita 
dar o auxílio específico [aos 
afro-brasileiros e indígenas], 
não só nos trabalhos de 
formação, estudo e sen-
sibilização, mas 
também para as 
questões étnico-ra-
ciais”, afirma. 

Mas os pro-
gramas que 
compõem a Po-
lítica não param 
por aí. Para que 
o respeito à di-
versidade e à 
inclusão sejam cultu-
ras no Instituto exis-
tem, ainda, outros dois 
Programas. No Pró-Cotas,  
25% das vagas em todas 
as modalidades dos cursos da 
educação profissional são destinadas 
a pessoas em situação de vulnerabili-
dade social que se declarem ciganas, indígenas 
e afrodescendentes. Já o Programa de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Específicas (Papne), que é 
composto pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas, tem como atribuição assegu-
rar o acesso, a permanência e a saída com êxito de pes-
soas com necessidades especiais na fala, física,  intelec-
tual, múltipla, com altas habilidades e com transtornos 
globais de desenvolvimento. 

Política para a diversidade, 
respeito para a inclusão
Conheça os programas que compõem a Política de Diversidade e Inclusão do Instituto

Diogo Costa

E N S I N O

No IF Baiano, a inclusão de jovens e adultos na educa-
ção profissional também é uma preocupação. Através 
do Pijaep (Programa de Inclusão do Jovem e Adulto na 
Educação profissional), pessoas com formação profis-
sional descontinuada ou interrompida têm a oportunida-
de de retomá-la para atuar no mundo do trabalho. No 
Instituto, o Pijaep é formado pelos Núcleos de Educação 
e Inclusão da Terceira Idade, destinado para a formação 
profissional de pessoas com idade acima dos 60 anos;  
Núcleo de Educação para Apenados (NEPA), destinado a 
jovens e adultos que cumprem pena em unidades prisio-
nais em regime fechado ou semiaberto; Núcleo de Apoio, 

Prevenção Ressocialização de Adictos (Napra) e 
Núcleo de Educação para Sustentabilidade de 

Campo (NESC). 

Outros olhares

Para Dalmir Pacheco, profes-
sor de sociologia e coorde-
nador do Núcleo de Acessi-

bilidade do Instituto 
Federal do Amazo-

nas (IFAM), a institu-
cionalização de uma 
Política de Diversidade 

e Inclusão abre pos-
sibilidades para que 

resultados positivos 
no que diz respeito à 
inclusão e à diversida-

de sejam alcançados den-
tro do IF Baiano. Para ele, 
que ministrou a palestra 

sobre ‘Diversidade e Inclusão: 
em busca do paradigma perdido’ 

no I Seminário de Diversidade e Inclu-
são e Políticas de Assistência Estu-

danti l , “aprender é uma via de duas mãos. Ao 
mesmo tempo que se ensina, se aprende. Isso tudo traz 

para a rede federal o fato de poder conhecer o que se faz 
nos outros institutos e o que nós também já fazemos. Um 
complementa o outro e as ações ficam melhor solidifi-
cadas”, disse. Pacheco ainda ressaltou que “o momento 
é promissor porque fortalece as Políticas (de Diversida-
de e Inclusão e Assistência Estudantil), direciona melhor 
e abre espaço para que elas possam ser reavaliadas e 
reimplementadas”, completa. 

Encontro
 
Em novembro de 2013, cerca de 40 representantes dos 
professores, assistentes sociais, gestores, pedagogos e 
psicólogos dos 10 campi do IF Baiano estiveram reunidos 
durante três dias no Sol Barra Hotel, em Salvador, para o 
I Seminário. O encontro teve o objetivo de discutir e for-
mular ações para a implementação das Políticas Diversi-
dade e Inclusão e de Assistência Estudantil do Instituto. 

Ainda em 2013, aconteceu o ciclo de palestras do projeto 
Reitoria Inclusiva. Inicialmente aberta para servidores da 
reitoria, o projeto teve como objetivo mobilizar a comu-
nidade do Instituto para conhecer questões relativas às 
pessoas com deficiência. Durante as palestras, instruções 
de como auxiliá-las foram ensinadas. O Reitoria Inclusi-
va foi uma ação embasada na Política de Diversidade e 
Inclusão e será expandida para os campi do IF Baiano a 
partir de 2014

MUSICAP, coral formado por pessoas com deficiência visual, par-
ticipou do I Seminário de Diversidade e Inclusão
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Dedicação, ética e amor ao trabalho. São estas as ca-
racterísticas que definem a atuação da professo-

ra Elen Sonia Maria Duarte Rosa, do Campus Teixeira de 
Freitas. Advinda de uma família com raízes na agricultura 
e pecuária, do interior de Minas Gerais, ela optou por di-
recionar sua carreira para a área das ciências agrárias. 

Doutora em Fitotecnia e engenheira agrônoma, Elen pos-
sui uma vasta produção acadêmica e já lançou uma obra 
literária em parceria com Vicente Casali e Fernanda An-
drade. O livro, intitulado Acologia de Altas Diluições, trata 
de resultados científicos e experiências sobre o uso de 
preparados homeopáticos em sistemas vivos. Toda esta 
experiência acadêmica proporcionou a ela uma mudan-
ça de paradigma no diz respeito à busca da qualidade de 
vida e profissional. Nesta entrevista, a professora fala a 
respeito de sua trajetória profissional e do que é ser pro-
fessor.

Bem Baiano - Quando decidiu seguir a carreira acadê-
mica?

Elen Rosa - Quando percebi a importância de ter um di-
ferencial na região onde morava, que dava oportunida-
des de empregos para quem tinha curso superior. Meu 
pai queria que eu seguisse a carreira de Medicina e, mi-
nha mãe, de Direito, apesar de ter raízes na Agricultura, 
especialmente na produção familiar. Acredito esse fato 
foi o maior impulso para a vocação.

Bem Baiano -  Qual é a sua trajetória profissional? 

Elen Rosa - Em 2001, conclui o curso de agronomia na 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Viçosa, MG. Fui 
membro do Grupo Entre Folhas – Plantas Medicinais de 
Viçosa, de 1997 até 2003. De 1997 a 2000, fui bolsista de 
iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), no Departamento 
de Fitotecnia da UFV. Em março de 2003, submeti a defe-
sa de tese de mestrado no Programa de Pós-Graduação 
em Fitotecnia e iniciei o doutorado, ambos na UFV, onde 
também fui instrutora de cursos de extensão. Fui profes-

sora adjunta e membro do Núcleo Docente Estruturante 
de diversos cursos oferecidos pela Faculdade Pitágoras, 
Pólo Ipatinga - MG, e também do núcleo de pós-gradu-
ação. Atualmente, participo como colaboradora do Ins-
tituto de Homeopatia na Agricultura e Ambiente (IHAMA). 
Em fevereiro de 2013, ingressei, como professora efetiva, 
no Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas, 
desenvolvendo além do ensino, atividades de pesquisa e 
extensão. 

Bem Baiano – Há algo que demonstra reconhecimento 
pela sua atuação profissional?

Elen Rosa - Sim. O convite para a produção literária, pa-
lestras e orientações em várias Instituições de Ensino e 
Pesquisa no Brasil. O maior reconhecimento é saber que 
posso fazer um bom trabalho, ser agente orientador e 
transformador junto ao corpo docente e discente do IF 

         Ser professor é enfrentar desafios
 diários com compromisso, dedicação,

persistência e muito amor.”“

Devoção e ética
Elen Rosa:  foco na carreira profissional
Vanina Sá
Colaboradora: Flávia Valiate

E N T R E V I S T A

Baiano, através do ensino e das oportunidades de pes-
quisa e extensão.

Bem Baiano -  Como você definiria sua relação com o IF 
Baiano? 

Elen Rosa - É uma relação enriquecedora a nível cultu-
ral e profissional. Convivemos com profissionais e estu-
dantes com costumes diferenciados e que trazem suas 
particularidades regionais muito distintas. A motivação é 
presente e estimulante a cada aula, a cada dia e a cada 
novo projeto. Desenvolvo atividades docentes com dis-
ciplinas relacionadas à Agricultura como Agroecologia, 
Gestão Ambiental, Introdução à Agricultura, Olerícolas e 
Culturas Anuais. Vejo hoje os Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia como oportunidades de edu-
cação profissional e tecnológica qualificada e gratuita, 
visando atender as demandas crescentes de mercado a 
nível regional e nacional.  Os Institutos foram implanta-
dos no país de forma oportuna e assertiva, como uma 
rede de solidariedade educacional e profissional. Fazer 
parte desse núcleo é muito prazeroso. 

Bem Baiano - O que é ser professor?

Elen Rosa - É dar ao discente a oportunidade de apren-
dizado qualificado. É trabalhar na certeza de que você 
pode ser o diferencial para o futuro de alguém. O papel do 
educador é garantir o equilíbrio entre a aquisição de co-
nhecimentos e habilidades, atitudes e valores, formação 
de opinião, levando em consideração a inclusão, diversi-
dade, responsabilidade ambiental, além da sustentabi-
lidade. Enfim, ser professor é enfrentar desafios diários 
com compromisso, dedicação, persistência e muito amor 
à profissão.

Bem Baiano - O que considera mais gratificante e desa-
fiador em ensinar?

Elen Rosa - Saber que estou, de certa forma, contribuindo 
com a formação educacional, ética, civil e pessoal dessa 
juventude que vai nortear o país em um futuro breve. O 
grande desafio é a cada dia assumir a responsabilidade 
de levar ensino de qualidade e estímulo ao aprendizado, 
mostrando aos estudantes a possibilidade de verticaliza-
ção profissional. É ser responsável e competente com a 
formação qualificada no país.

Bem Baiano - Como costuma encarar os desafios e o que 
espera para o futuro?

Elen Rosa - Acredito que os desafios são necessários e 
devem sempre ser vistos como oportunidades de mu-
dança, de repensar valores e situações, além de tomar 
decisões. Espero continuar sendo uma profissional que 
incentive e viva os valores éticos e morais dentro da pro-
fissão, atuante e sempre solidária na busca do conheci-
mento. 

Bem Baiano - O que você recomenda aos estudantes que 
queiram ingressar no mundo acadêmico?

Elen Rosa - Que aproveitem as oportunidades que as 
instituições de ensino como o IF Baiano oferecem. Uma 
recomendação de suma importância que o estudante 
deve seguir é que deve ter perseverança diante das difi-
culdades e que terá que fazer escolhas e ser responsabi-
lizar por elas. Dificuldades existirão, mas que predomine 
a vontade de fazer a mudança que queiram em sua vida 
profissional 
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Com um olhar no futuro, as instituições de ensino têm 
vislumbrado a chegada de mais pesquisadores e cien-

tistas ao mundo acadêmico já na juventude dos novos 
profissionais. Dentro do Instituto Federal Baiano (IF Baia-
no), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cien-
tífica (Pibic) é um dos quatro programas de estímulo à 
iniciação científica somente dentro do pilar Pesquisa. “O 
Pibic é um programa bastante atrativo, pois proporcio-
na ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de 
pesquisa tecnológica, o desenvolvimento da criatividade, 
bem como uma efetiva apropriação dos conteúdos tra-
balhados nos cursos de graduação, por permitir a aplica-
ção de conteúdos teóricos em atividades experimentais 
e métodos de pesquisas”, explica Denilson Sodré, coor-
denador de inovação tecnológica e do Pibic no Instituto. 

Seja pela essência da curiosidade, pela sagacidade apu-
rada, pela relação mais dinâmica com os conteúdos ou 
pela oportunidade de ter um contato mais crítico com a 
profissão, a verdade é que os jovens têm despertado o in-
teresse pelas pesquisas e pela possibilidade de realizarem 
publicações sobre a área futura de atuação profissional. 
Para muitos deles, a profissão já se faz hoje durante o 
curso na graduação. “Eu me sinto avivada em cada des-
coberta nova que eu faço, em cada nova experiência e 
com a possibilidade de modificar pra melhor a vida de ou-
tras pessoas através de minha profissão”, declara Tânia 
Santos, estudante do 5º semestre do curso de engenharia 
agronômica do Campus Guanambi. 

Iniciação Científica, o primeiro passo rumo 
ao universo da pesquisa
Valéria Nascimento

Tânia Santos em evento científico

P E S Q U I S A

Tânia é bolsista pelo Pibic, desde setembro de 2013, pelo 
projeto de pesquisa “Bananeiras ‘Prata-Anã’ e ‘BRS Plati-
na’ submetidas à adubação com esterco bovino e farinha 
de rocha, coordenado pelo professor Sérgio Rodrigues 
Donato. Ela tem contato com a área há mais de dois anos 
quando começou a realizar estágio com o pesquisador. 
“Meu primeiro contato com a área de Pesquisa foi através 
de uma aula de introdução à agronomia, depois de uma 
visita no campus, conhecendo os setores”, relembra Tâ-
nia. “A bolsa é um estímulo a mais para meu envolvimen-
to com a Pesquisa, é o reconhecimento de meu trabalho. 
Eu me sinto cada vez mais capacitada a atuar nesse se-
guimento da Agronomia”, entusiasma. 

Com o incentivo da bolsa, os estudantes já começam os 
contatos profissionais e a agregar mais ao aprendizado 
ainda dentro da formação no Instituto. “Quero me de-
dicar à Pesquisa, trabalhar em projetos que visem o de-
senvolvimento na agricultura de formas mais sustentá-
veis e saudáveis às mais diversas classes da sociedade”, 
visualiza, Tânia, ao pensar sobre seu futuro na profissão. 
Para o pesquisador Sérgio, a participação dos estudantes 
é fundamental porque “a Pesquisa, desenvolvida na ins-
tituição, passa a cumprir o seu papel completo: o aluno 
colabora conosco nos trabalhos de campo, coleta, aná-
lise, processamento, interpretação de dados, escrita, di-
vulgação dos resultados via resumos, artigos e atividades 
de extensão, assim há um crescimento com desenvolvi-
mento do aluno, do professor, e, consequentemente, da 
instituição”, avalia. 

Sérgio, pesquisador no IF Baiano desde 1997 e ligado à 
busca de novos conhecimentos com os temas da Fruti-
cultura (bananeira e mangueira) nas áreas de melhora-
mento, fisiologia, adubação irrigação e práticas de cultivo 
e da palma forrageira nas áreas de fisiologia, adubação 

e práticas de cultivo, explica que “sem o Pibic, teríamos 
poucos alunos voluntários. Eu trabalhei com dois alunos 
voluntários, um durante um ano e outro, seis meses. Com 
a bolsa, tornou possível aumentarmos a quantidade de 
alunos envolvidos no processo o que além das vantagens, 
auxilia-nos e estimula-nos bastante nos trabalhos”. O 
que se percebe o quanto à iniciação ao mundo da Ciência 
tem superado a imagem senso comum de pertencer ex-
clusivamente aos mais experientes. “Ensinar a partir do 
conhecimento gerado na própria instituição e com a par-
ticipação do aluno no processo é altamente gratificante”, 
reforça.

Em nível nacional, o Pibic financia a pesquisa no país e 
tem como proposta otimizar a capacidade de produção 
científica das instituições de ensino e formar novos pes-
quisadores em todas as áreas de conhecimento. Coorde-
nado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), agência do MCTI - Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Programa concede 
bolsas a seus participantes (estudantes e orientadores) 
como forma de estimular o empenho e a dedicação nas 
atividades desenvolvidas. 

No IF Baiano, o Programa de Iniciação Científica começou 
em 2010. Em 2012, houve a implementação da primeira 
cota de bolsas pelo Pibic/CNPq no mês de setembro. “Os 
impactos mais significativos estão relacionados ao nive-
lamento dos valores das bolsas institucionais com as das 
agências governamentais de fomento e a reestruturação 
dos critérios para concessão das bolsas o que permitiu 
que um maior número de discentes pudessem ser con-
templados”, declara Denilson.

Como o CNPq não limita o número de bolsistas e proje-
tos por orientador, atualmente, existem sete estudantes 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica incentiva o início da vida acadêmica
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beneficiados, sendo cinco 
projetos do Campus Gua-
nambi e um, do Campus 
Santa Inês. “Nossa cota 
inicial foi de três bolsas, 
ou seja, em um ano, a cota 
institucional aumentou em 
230%”, comemora o co-
ordenador. Denilson refor-
ça que “o crescimento do 
Programa está diretamente 
relacionado aos resultados 
que obteremos nos pro-
jetos atuais; dessa forma, 
considerando-se a quali-
dade técnica dos projetos 
aprovados e a competência 
dos participantes, estamos 
certos que continuaremos 
a ampliar nossa cota insti-
tucional”, diz. 

Denilson declara que o Pi-
bic influencia significativa-
mente o desenvolvimento 
da Pesquisa no âmbito do 
Instituto. “Enquanto que os 
programas internos obje-
tivam tanto a qualificação 
dos discentes quanto a dos orientadores, o Pibic objeti-
va a formação científica dos graduandos e dá preferência 
aos orientadores experientes, produtivos e mais qualifi-
cados”, diz. Por isso, “a seleção dos projetos é mais cri-
teriosa e há uma maior preocupação com seus resultados 
já que estes passarão pelo crivo do CNPq influenciará a 
decisão da manutenção, ou não, do programa no Insti-
tuto”, pontua.

Essa nova perspectiva educacional com estímulo à in-
vestigação científica tem mostrado outras funções para 
o estudante e o professor: aquele, além de receber in-
formação, passa a produzir também, partindo de uma 
questão, um problema, uma inquietação para construir 
respostas e fornecer resultados para a sociedade em que 
ele está inserido; esse, precisando responder ao um mo-
delo diferenciado de aprendizagem e com outro perfil de 
público 

O professor Sérgio Donato em aula prática

P E S Q U I S A

Palestras, minicursos, mesas-redondas, apresentações culturais. 4 mil participantes. 22 delegações. 8 mil 

trabalhos submetidos. 4.800 apresentações. 30 trabalhos premiados em dez modalidades. 1650 estudantes 

hospedados. 5 mil refeições por dia. O VIII Connepi promoveu, em Salvador, o intercâmbio de conhecimen-

tos entre a comunidade da Rede Federal de Educação Pro�ssional, Cientí�ca e Tecnológica e os pro�ssionais 

dos setores produtivos. A próxima edição será em São Luís no Maranhão.
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Quando a inspiração é a escola, muitas vezes as pala-
vras fluem com melhor naturalidade. Foi esse o de-

safio proposto pelo “Concurso de Redação do IF Baiano”, 
referente às comemorações do aniversário de 5 anos que 
aconteceu em 2013. Ou seja, escrever sobre “Minha his-
tória no IF Baiano” em prosa, 40 linhas (no máximo) e de 
forma manuscrita. Para quase 300 estudantes, foi uma 
boa ideia para declarar todo o amor e o aprendizado que 
o Instituto proporciona em suas formações.

Quem passou pelos critérios de adequação ao tema, à 
tipologia textual e à gramática; coerência; criativida-
de; conteúdo; respeito às margens, conseguiu chegar à 
seleção dos 3 (três) melhores redações e recebeu como 
prêmio um notebook. Entre eles, estão: José Mário Ro-

Concurso de Redações 
2013

drigues Farias (Campus Bom Jesus da Lapa), Rubenildes 
Silva Sampaio (Campus Catu) e Danielle Fernandes dos 
Santos Araújo (Campus Guanambi). 

Para José, o Instituto o motiva e o incentiva para o apren-
dizado na área de desenvolvimento da tecnologia da in-
formação. Rubenildes tem o desafio de retornar aos es-
tudos depois de 21 anos de dedicação à sua família; nas 
palavras dela: “ A Escola representa para mim, a realiza-
ção de um sonho que estava morto e de repente ressus-
citou”. E Danielle, de forma poética, menciona a fotogra-
fia, o estranhamento do desconhecido e a Química para 
expressar suas sensações enquanto estudante.

A seguir, leia os escritos deles...

5  A N O S

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Estudante: Danielle Fernandes dos Santos Araújo
Curso: Licenciatura em Química
Campus Guanambi

Minha história no IF Baiano

 Querido IF,

     Cada pessoa que passa em nossa vida é única, deixa de si e leva um pouco de nós. 
Certamente, com os lugares os quais frequentamos acontece o mesmo. Pois, fotografamos 
silenciosamente a primeira e última expressão vivenciadas nas suas paredes.

     No primeiro encontro, há sempre aquele frio na barriga, um estranhamento do 
desconhecido, das cores, dos espaços, das pessoas ao redor. Exatamente o que aconte-
ceu entre nós. Hoje, compreendo as voltas incompletas que dei na vida. O intuito era 
chegar até você e descobrir que estou no lugar certo. É claro que não tomei essa de-
cisão sozinha. Rubem me ajudou e resolvi seguir o conselho dele. Puxar a alavanca de 
emergência e procurar um outro destino.

     Sei que passa em sua mente a possibilidade de ocorrer o mesmo com você. Não 
pense assim, já que entre nós rolou uma química diferente, apesar da nossa história 
ser recente. E posso afirmar que tem produzido muitos frutos. Para ser sincera, você 
tem me beneficiado muito. Precisa de um exemplo? Irei te contar, mas por favor não 
deixe ninguém saber, ficaria envergonhada. Imagine que antes do nosso primeiro conta-
to, pensava que só existia raiz quadrada... 

     Agora creio que dá para você entender o porquê da minha fala quando expresso 
que existe uma Discência antes e depois de você. Tudo isso tem sido possível devido 
a sua preocupação, não apenas com o meu conhecimento específico. Você faz questão de 
dialogar comigo sobre os diversos assuntos. Mesmo que o meu tema preferido seja Quí-
mica, você sempre consegue me convencer da importância do universo dos números e das 
questões pedagógicas.

     Não quero parecer apressada, mas preciso tratar esse assunto contigo. Apesar da 
nossa relação ser tão quimicamente viável, sei que chegará um momento no qual preci-
sarei partir para vivenciar novas experiências e conhecer outros cenários. Todavia me 
conforto por crer na possibilidade dos nossos caminhos se encontrarem de novo.

 Com carinho.
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Estudante: José Mário Rodrigues Farias
Curso: Técnico em Informática
Campus Bom Jesus da Lapa

Minha história no IF Baiano

 Desde os meus 16 anos, tenho escutado falar em informática como forma de ensino 
e aprendizagem universal. Mas devido às dificuldades financeiras encontradas pelo ca-
minho, não foi possível ter acesso a esta nova tecnologia antes. Lembro-me que quando 
pequeno, o objeto da informática (computador), era exibido em alguns programas japone-
ses e em Jornada nas Estrelas, um programa norte-americano. Com isso despertou em mim 
o desejo intenso de aprender como funcionava esse sistema. Quando morava em Caetité, 
comprei meu primeiro computador. Foi uma grande decisão, um marco e o início de uma 
grande história.

     Ao passar do tempo, percebi que praticamente tudo ao meu redor estava relacio-
nado à construção e ao aprimoramento do conhecimento da informática, a “Master fer-
ramenta”. Após alguns anos, decidi que me mudaria para Bom Jesus da Lapa, onde hoje 
resido. Aqui pude perceber que a minha relação com a informática é igual à do imã e o 
ferro, se atraem. Olhei para o IF Baiano e pensei: farei a prova, vou passar e extrair 
o que ele tem de melhor. Fui aprovado! 

     No começo era muito estranho. Não sabia quase nada, nem o básico. Mas o IF Baia-
no me proporcionou e continua a proporcionar a oportunidade de ter um futuro melhor. 
Agradeço aos idealizadores desta grande Instituição, que veio para passar educação de 
qualidade, dando ao corpo discente a oportunidade de optar pela área de atuação que 
desejar.

     O IF Baiano é um icentivador para o desenvolvimento da tecnologia da informação. 
Composto por professores competentes, dispostos e focados em uma formação técnica. 
Instituição que promete ensino de qualidade e ajuda na formação de profissionais que 
saibam lidar com as demandas do mercado de trabalho. 

    Hoje, estou no terceiro e último módulo do curso Técnico em Informática. Apren-
di a formatar computador, montar, instalar software, sistemas operacionais, banco de 
dados, entre outras atividades similares. Aqui estudo e carrego o símbolo da Insti-
tuição e incentivo as outras pessoas a lutarem por uma vaga aqui dentro. Nesses seus 
cinco anos de existência, te desejo um feliz aniversário e muito sucesso na caminhada. 
Obrigado, IF Baiano, pela grande oportunidade!

5  A N O S

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Estudante: Rubenildes Silva Sampaio
Curso: Proeja - Técnico em Cozinha
Campus Catu

Minha história no IF Baiano

 Lembro-me como se tivesse ocorrido hoje o trabalho que me deu para organizar os 
meus documentos. Pois quando me matriculei, achei que não conseguiria passar. Havia 
muita gente concorrendo. Ainda tinha que ser entrevistada e fiquei temerosa de não 
conseguir a vaga.

      Felizmente passei e, hoje, estou estudando depois de 21 anos só me dedicando a 
meus filhos, marido e ao trabalho. Estar hoje em sala de aula no IF Baiano representa 
uma nova história. Já passei por tantas coisas e consegui superar. 

     Estar no colégio é uma superação dos anos anteriores. Resolvi acreditar no meu 
potencial. Não foi fácil, já que sempre tive dificuldade em acreditar em mim, devido 
a minha infância e adolescência que foram muito tristes. Graças a Deus, estou aqui 
escrevendo nestas linhas. A Escola representa para mim, a realização de um sonho que 
estava morto e de repente ressuscitou. No início, muitas foram as dificuldades em me 
adaptar à sala de aula. 

     A vontade de vencer foi maior e sinto que chegarei em algum lugar. Acredito que 
tudo tem o seu preço e me inspiro muito em meus professores, pois cada um deles tem 
uma história de superação. Não importa a idade e nem os anos que se passaram, acredito 
que hoje é um tempo de Deus na minha vida.

    Que a minha vontade de vencer seja sempre maior que qualquer obstáculo que se 
apresente na minha caminhada dentro do IF Baiano, a Instituição que hoje faz parte da 
minha vida. 

    Nunca faça nada para provar aos outros, mas para provar a você mesma que pode 
conseguir.
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Introdução

A história da temática ambiental relata uma sequencia de 
acontecimentos destinados a discutir as relações entre 
o meio ambiente e a sociedade, demarcada em Estocol-
mo (1972), com a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente Humano, passando pela década de 80, 
com a elaboração do Relatório Brundtland - “Nosso Fu-
turo Comum” e do conceito de Desenvolvimento Susten-
tável, até a recente Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que marcou os 
vinte anos da Rio 92 (ECO - 92). 

Neste contexto, como contribuição para uma melhor 
compreensão dos elos entre homem, natureza e con-
temporaneidade, com vista a práxis da cidadania am-
biental, que o objetivo deste artigo é realizar uma breve 
reflexão sobre as interações entre a educação e o desen-
volvimento local.

O trilhar da educação e da cidadania ambiental 
em prol do desenvolvimento local

Ao versar sobre a responsabilidade do homem sobre o 
meio no qual está inserido, Ab’ Saber (2003) aborda que 
a herança territorial e paisagística recebida pela socie-
dade, é uma responsabilidade de todos e que a utilização 
predatória destes espaços está, entre outras questões, na 
falta de conhecimento dos limites de uso e da capacidade 
de suporte dos ambientes, sendo que estas informações 
são essenciais para se obter indicações mais racionais, 
para preservação do equilíbrio fisiográfico e ecológico dos 
espaços ocupados.

Segundo Dowbor (2006) os processos que articulam as 
questões de urbanização, as iniciativas sociais, a infor-
mação, a educação e a cidadania, são uma engrenagem 
que consolida o caminho do desenvolvimento local. Neste 
aspecto, a construção da informação, nos mais diversos 
cenários, se faz como mola propulsora que desencadeia, 
dentre outros fatores: o (re) conhecimento do ser, do seu 
modus vivendi, e das possibilidades de conectar-se de tal 
forma com sua realidade, que se torne apto a decidir os 
melhores caminhos da transformação coletiva. Para este 
autor, “pessoas desinformadas não participam, e sem 
participação não há desenvolvimento” (DOWBOR, 2006).

Pensar a prática da cidadania, no âmbito do desenvolvi-
mento, é admitir os processos educacionais concebidos 
nos ambientes formais da sociedade contemporânea, di-
recionados pelos pilares Aprender a Conhecer, Aprender a 
Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser; mas é tam-
bém, vislumbrar uma educação para além das institui-
ções de ensino (ambientes não formais e informais) como 
a “principal consequência da sociedade do conhecimen-
to, pela necessidade de uma aprendizagem ao longo de 
toda vida” (DELORS, 2001). Aqui, a educação para a cida-
dania ambiental não está pautada numa etapa específica 
da formação, ou numa determinada época, ou espaço/
lugar, mas em toda construção do conhecimento, de vi-
vências individuais e dos grupos sociais; e das mudanças 
ocorridas no entorno onde o homem está inserido. 

Desse modo, o sujeito poderá aprender a conhecer ao de-
compor sua realidade, para analisar suas partes e apre-

1 Bióloga, Msc. em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Esp. em Gestão e Educação Ambiental, Docente do Curso 
Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Valença. Contato: 
elielma.fernandes@valenca.ifbaiano.edu.br. 

Cidadania ambiental, educação e 
desenvolvimento local

Elielma Santana Fernandes1

A R T I G O  C I E N T Í F I C O

ender as interações entre o mundo da vida e os sistemas 
político e econômico (FREIRE, 1987); conseguirá aprender 
a fazer, ao se perceber como elemento-chave de trans-
formação, colocando-se não apenas como beneficiário 
das ações implementadas, mas como agente promotor 
do desenvolvimento local (SANTOS, 2005); saberá apren-
der a conviver partindo de uma pedagogia comunitária, 
fazendo valer os espaços de sociabilidades como uma 
nova forma de viver em grupo, compartilhar experiências 
e conquistas coletivas de soluções para os problemas so-
cioambientais (NUNES, 2007) e, sobretudo, irá aprender a 
ser com uma perspectiva holística, que concebe o mun-
do como um todo integrado, reconhecendo a interde-
pendência fundamental de todos os fenômenos, e o fato 
de que, enquanto indivíduos e sociedade estamos todos 
encaixados nos processos cíclicos da natureza (CAPRA, 
1996).

Portanto, admitindo a diretriz educacional como fio con-
dutor de todos os diálogos nos espaços formais, nos es-
paços públicos socioambientais (SANTOS, 2005) e das 
políticas propostas, desenvolvidas e em constante ava-
liação (PADILHA, 2011), é que se sustenta a conjectura de 
um desenvolvimento local, que não mais “exponha o pa-
trimônio natural a formas de exploração que aumentem 
as diferenças socioeconômicas, esgotem os recursos 
naturais e poluam espaços naturais e construídos (PE-
NICIOLI, 1998)”; e de equidade social pautada na susten-
tabilidade.

Considerações Finais

Destas reflexões, apreende-se que um cenário de fato 
sustentável acontece a partir de processos educacionais 
que comportam todos os espaços do conhecimento (for-
mal, não formal e informal) concretizando-se num ama-
durecimento social e cultural, no qual o maior desafio 
está em compatibilizar o encontro entre os imperativos 
socioeconômicos e a utilização ordenada dos recursos 
naturais, sob uma apreciação mais holística, contínua e 
dinâmica. Nota-se que a cidadania ambiental exige da 
sociedade uma percepção mais lúcida a respeito da con-
dução na forma de viver e agir sobre as suas práxis nos 
espaços que ocupa.
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Campus Catu

Campus Governador Mangabeira

Campus Bom Jesus da Lapa

Campus Senhor do Bon�m

Campus Valença

Reitoria - Salvador

Campus Uruçuca

Campus Santa Inês

Campus Itapetinga

Campus Guanambi

Campus Teixeira de Freitas

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.

Curta e compartilhe o que

acontece no nosso Instituto

Mais um canal de comunicação 

com você. Fique ligado!

Conte-nos o que gostaria de ver nos próximos
programas. Envie um e-mail com sugestões para:

ascom@ifbaiano.edu.br

youtube.com/ifbaianooficial


