
 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SEMIÁRIDO COM ÊNFASE EM RECURSOS HÍDRICOS – IF BAIANO, CAMPUS 
SENHOR DO BONFIM – TURMA 2019-2020 

MÓDULO VI 

 

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

Data 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 

Manhã 

Das 7h30min 
às 11h45min 

 

Desertificação em 
área do semiárido 

(Enisvaldo Carvalho 
da Silva) 

 
Manejo de água e 
solo no semiárido 

(Antônio Sousa Silva) 

 

 
V COLÓQUIO SOBRE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL NO 

SEMIÁRIDO 
 

Perspectivas e 
desafios para a 

pesquisa no semiárido 
baiano 

(Rangel Batista de 
Carvalho/Jaziel dos 

Santos Silva) 
 

Redação e pesquisa 
orientada  

(José Radamés 
Benevides de Melo) 

Feriado 
 

Tarde 

Das 
13h30min às 

17h30min 

Redação e 
pesquisa orientada  

(José Radamés 
Benevides de Melo) 

 

 
Desertificação em 
área do semiárido 

(Enisvaldo Carvalho 
da Silva) 

 
Manejo de água e 
solo no semiárido 

(Antônio Sousa Silva) 
 

Agroecologia 
aplicada ao 
semiárido 

(Rangel Batista de 
Carvalho) 

 

Tópicos Especiais – 1ª 
parte 

(Luiz Carlos 
Guilherme) 

 
 

 
 

Feriado 

Noite 

Das 
18h30min às 

22h30min 

 
Água e 

desenvolvimento 
sustentável no 

semiárido  
(Gustavo Hees de 

Negreiros) 
 

 

Redação e pesquisa 
orientada  

(José Radamés 
Benevides de Melo) 

  Feriado 



 

 

ATENÇÃO ÀS SEGUINTES OBSERVAÇÕES 

 

1. As aulas das disciplinas Desertificação em área do semiárido e Manejo de água e solo no semiárido do dia 08 de outubro consistirão em visitas técnicas às 

comunidades rurais Lagoa Branca e Poço da Pedra, à distância de 75 km de Campo Formoso, onde foi desenvolvido o estudo sobre área de desertificação 

no médio curso do Rio Salitre. As visitas ocorrerão conforme o cronograma abaixo: 

 

Data: 08/10/2019 (terça-feira) 

6h30 – Saída do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim; 

8h – Chegada a Lagoa Branca e Poço da Pedra, que dista 75 km de Campo Formoso, e início da primeira etapa 

da visita técnica; 

11h30 – Fim da primeira etapa da visita técnica e início do intervalo para almoço; 

13h30 – Fim do intervalo para o almoço e início da segunda etapa da visita técnica; 

16h – Fim da segunda etapa da visita técnica e retorno ao IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim; 

17h30 – Chegada ao IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim. 

 

2. Para as visitas técnicas, convém observar o seguinte: 

2.1 Todos os participantes devem estar usando calça (preferencialmente) ou bermuda, calçados fechados (tênis 

ou bota) e chapéu; 

2.2 Todos os participantes devem fazer uso de protetor solar; 

2.3 A alimentação ficará sob a responsabilidade de cada um dos participantes; 

2.4 Nas comunidades, há estabelecimentos comerciais que oferecem almoço. 

 

3. As aulas acontecerão na sala 06 do antigo pavilhão de aulas (a mesma usada nos módulos anteriores). 

 

 

Sejam todas e todos muito bem-vindos(as)!!! 


