
1. Identificação da Proposta e Histórico da Instituição 
1.1 Identificação da proposta
Titulo do projeto Desenvolvimento Sustentável no Semi-árido com ênfase em 

Recursos Hídricos
Área do conhecimento Multidisciplinar
Modalidade Curso de especialização “lato sensu”
Cidade/Estado Senhor do Bonfim – Bahia
Coordenador do projeto Delfran Batista dos Santos
Instituição executora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF 

Baiano
Edital Edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Tranversal N º 

35/2010 – Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro

Linhas temáticas

(     ) Temática 1
(     ) Temática 2
(     ) Temática 3
( X ) Temática 4

1.2 Histórico da Instituição
O Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano – IF  Baiano  é  uma 

instituição multicampi,  criado pela Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, a partir das 
Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia, a saber: Catu, Guanambi,  Santa Inês e Senhor do 
Bonfim, e das Escolas Médias de Agropecuária Regionais da CEPLAC – EMARCs, a saber: de 
Itapetinga, de Teixeira de Freitas, de Uruçuca e de Valença, além de um campus novo criado 
em Bom Jesus da Lapa – BA. Assim, esse instituto constitui-se de 9 (nove) campi, sendo um 
deles o de Senhor do Bonfim, no qual este projeto será, em grande parte, desenvolvido.

A criação do IF Baiano fundamenta-se prioritariamente em uma proposta de construção 
sócio-educacional de abrangência para a quase totalidade do estado da Bahia, configurando 
uma contundente  ampliação  de acesso às  diversas formações  educacionais  oferecidas,  bem 
como aos avanços tecnológicos e científicos.

O Campus Senhor do Bonfim, geograficamente situa-se no município do mesmo nome, 
localidade pertencente ao território de identidade denominado “Piemonte Norte do Itapicuru”, 
em  virtude  de  possuir  um dos  municípios  que  compõem  a  microrregião,  demarcada  pela 
principal bacia hidrográfica da região, do rio Itapicuru-Açu. A cidade de Senhor do Bonfim 
está situada a 40° de longitude (oeste) e 10,50° de latitude (sul), contando com uma superfície 
de  817  Km2  (IBGE,2007).  O  município  se  configura  como  pólo  atrativo  de  valores  da 
economia regional, estando esta baseada nas atividades agropastoris, amplamente voltadas para 
a produção de pequenos e grandes ruminantes.

Toda a superfície que compreende o município está incrustada no Semiárido baiano, 
distando 110 Km da divisa com o agreste pernambucano, onde o Rio São Francisco espaça 
Bahia e Pernambuco,  mais  especificamente  entre  os municípios  de Juazeiro e  Petrolina.  A 
vegetação  predominante  é  a  Caatinga  de  porte  arbóreo,  sendo que  parte  da  zona  rural  do 
município apresenta Caatinga de porte arbustivo. O Campus Senhor do Bonfim situa-se na área 
de transição de dois subecossistemas.  Em função de a economia regional  estar  calcada em 
atividades agrícolas estabelecidas em níveis de exploração diversos, como também com níveis 
de  tecnificação  evidentemente  díspares,  a  implantação  do IF Baiano – Campus  Senhor  do 
Bonfim tende  a  continuar  atendendo  às  expectativas  da  sociedade  regional,  inclusive  com 
possibilidade de ampliação do oferecimento de itinerários formativos consonantes com o perfil 
sócio-econômico da região.



Por sua recente criação pode-se fazer uma síntese histórica do IF Baiano – Campus 
Senhor do Bonfim, resgatando o processo de implantação e evolução ocorrido com a antiga 
Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim, criada pela Lei Nº 8670 de 30 de junho de 
1993 e como autarquia, pela Lei N° 8731 de 16 de novembro de 1993, somente iniciou suas 
atividades pedagógicas no exercício de 1999, quando recebeu a primeira turma de alunos para 
ingresso no Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.

O oferecimento do curso na área de agropecuária decorreu do interesse manifestado 
pela  comunidade  através  do  resultado  da  aplicação  de  uma  pesquisa  realizada  em setores 
representativos  para o  perfil  econômico regional,  bem como pela  visualização  da estrutura 
econômica  regional,  que  autoriza  a  inferência  da  necessidade  ímpar  de  formações  na 
mencionada  área.  Desde  a  sua  implantação,  a  expectativa  gerada  em  torno  dos  serviços 
educacionais  e  também  da  possível  influência  desenvolvimentista  da  EAFSB  sempre  foi 
intensa, interferindo de forma contundente no estabelecimento de diretrizes de funcionamento.

Também buscando atender aos anseios da comunidade regional foram criados os cursos 
subseqüentes  em  nível  médio  de  Técnico  Agrícola  com  habilitação  em  Zootecnia  e, 
posteriormente,  de  Técnico  em  Alimentos.  Esses  cursos  detêm,  atualmente,  significativa 
preferência do público alvo, uma vez que as oportunidades de ingresso em cursos de nível 
superior ainda são limitadas.

Nesse contexto a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia vem a 
colaborar amplamente, através do Plano de Desenvolvimento da Educação, com a ampliação 
do número de vagas e de formações a serem oferecidas no cenário educacional baiano, gerando 
também uma expectativa ainda maior da sociedade regional que aguarda todos os avanços a 
serem  proporcionados  pela  implantação  do  Campus  Senhor  do  Bonfim,  inclusive  com  a 
abertura dos cursos de nível superior (Licenciatura em Ciências Agrárias e Licenciatura em 
Tecnologia da Informação) além de cursos de especialização na modalidade lato sensu, em 
Educação Profissional e Integrada a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e 
Adultos.

O curso de Especialização em Desenvolvimento Sustentável no Semiárido com ênfase 
em Recursos Hídricos está em consonância com a necessidade de formação de educadores e 
extensionistas para atender às demandas específicas da região semiárida.

2. Justificativa e Publico Alvo
2.1 Justificativa
A presente proposta trata de um curso de Especialização Lato Senso destinado a Professores do 
Ensino  Básico  e  Extensionistas  vinculados  às  estruturas  públicas  no  âmbito  Estadual  e 
Municipal,  ONGs,  Escolas  Famílias  Agrícolas  -  EFAs  e  outras  entidades  correlatas  em 
atividade nos Territórios de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru, Piemonte da Chapada, 
Sertão  de  São  Francisco  e  Sisal.  Vale  salientar,  que  se  dará  prioridade  o  Território  de 
Identidade Piemonte Norte do Itapicuru pois além de a sede ser o município de Senhor do 
Bonfim, é também onde está situado o campus do IF Baiano.

No  Território  em  foco,  existem  aproximadamente  344  estabelecimentos  de  ensino 
fundamental público, mais de 80% na zona rural, conforme dados da SEI, 2006. Afirmando o 
caráter  de capilaridade do público alvo do Curso: professores e extensionistas,  inserindo-se 
numa  área  de  clima  predominantemente  semiárido  no  norte  da  Bahia,  onde  a  tônica  das 
temáticas  recursos  hídricos  e  meio  ambiente  assume  um  caráter  estratégico  para  o 
desenvolvimento territorial sustentável.

Portanto, a questão socioambiental referente à água e o desenvolvimento sustentável 
vem à tona na região,  que possui recursos hídricos limitados  em seu aqüífero subterrâneo, 
devido à escassez qualiquantitativa deste precioso líquido. Sendo o maior manancial superficial 
o  rio  Itapicuru,  cujas  nascentes  estão  na  região  e  são  em  muitas  vezes  impactada  pela 
agropecuária, em especial, o desmatamento e o superpastejo da caatinga, e pela mineração. 



Por seu turno, apoiado-se no relatório final do PROGRAMA SWAp BAHIA (2010), 
que integra a área de saúde coletiva e água, em relação aos recursos hídricos, considerando a 
porção semi-árida do estado da Bahia, onde aproximadamente 6 milhões de pessoas residem e 
onde abrange 65% do espaço geográfico da Bahia. O desenvolvimento sustentável e a melhoria 
da qualidade de vida da população, passam necessariamente pela oferta de água em quantidade 
e qualidade adequadas ao consumo humano e outros usos identificados em função da vocação 
regional, bem como a preservação e otimização dos mananciais para garantir essa oferta. Ao 
longo do tempo, tal desenvolvimento foi frustrado, em grande parte pela desarticulação entre 
os órgãos federais, estaduais e municipais que atuam no setor, sobretudo para atendimento à 
população rural, com a qual o Estado tem uma enorme dívida social. Os índices de crescimento 
populacional e o modelo de desenvolvimento econômico concentrador e consumista do mundo 
moderno, torna imperiosa uma mudança profunda nas formas de acesso, uso, preservação e 
distribuição  da  oferta  de  água,  com enfoque,  especial  no  semiárido  onde  há  uma  natural 
escassez desse recurso em determinados períodos do ano.

Dentro deste contexto,  faz-se necessário investir  num curso de pós-graduação tendo 
como alvo professores e  extensionistas  para aprofundamento  de estudo e conhecimento  da 
região acerca de seu bioma, recuperação de áreas degradadas e conservação de água e solo, a 
fim de que a inserção destes agentes, diante de sua capilaridade, possa refletir em intervenções 
com  potencial  para  desenvolver  atitudes  que  concorram  (ou  vislumbram)  para  a 
sustentabilidade  ambiental,  social,  econômica  e  cultural  no  semiárido,  tendo  a  água  e  o 
semiárido como temas geradores e capazes de instigar a reflexão coletiva e políticas públicas 
que possam vislumbrar a conservação e/ou preservação do bioma Caatinga. Ressalta-se que a 
problemática  dos  recursos  hídricos  está  diretamente  correlacionada  com  a  vegetação  e 
conservação dos solos, o que se insere no contexto dos territórios de identidades e localmente 
no âmbito dos municípios.

2.2 Publico Alvo
A proposta destina-se a educadores e extensionistas nas mais diversas áreas de conhecimento, 
desde que sejam portadores de diploma de nível superior devidamente conhecido e registrado 
nos órgãos competentes.

3. Objetivos e metas a serem alcançados 
3.1 Objetivos
Aperfeiçoar educadores e extensionistas, possibilitando a estes uma inserção crítica, dialógica e 
prática que viabilize mudanças de hábitos, valores e atitudes acerca da temática indissociável: 
homem-semiárido, atendendo a demandas do desenvolvimento, sob bases sustentáveis.

3.2 Metas
1. Elaborar e executar 40 projetos na área de desenvolvimento sustentável no semiárido com 
ênfase em recursos hídricos;
2. Produzir 40 monografias na área de concentração do curso;
3. Submeter para apreciação de periódicos nacionais e ou internacionais 40 artigos.

4. Metodologia a ser empregada
4.1 Local de realização do curso
As aulas serão ministradas no IF Baiano – Campus de Senhor do Bonfim. Entretanto, algumas 
aulas poderão ser ministradas tanto em outros campi do IFBaiano como fora deste instituto.

4.2 Meios de divulgação e critérios de seleção
O curso será divulgado por meio de chamada publica via Edital disponibilizado no endereço 
eletrônico http://www.ifbaiano.edu.br.

http://www.ifbaiano.edu.br/


Processo de Inscrição
A inscrição será gratuita, presencial, no IFBaiano campus Senhor do Bonfim ou via correios. 
Para tanto, o candidato deverá apresentar/enviar a xerox de documentos pessoais (CPF e RG) 
autenticados,  declaração  de  conclusão  de  graduação  e  ou  cópia  autenticada  do  diploma, 
declaração de exercício profissional nas áreas de educação e ou extensão emitida pelo órgão 
promotor da atividade em questão, curriculun vitae, plano de trabalho e carta de intenção em 
participar do curso. A não apresentação destes documentos no ato na inscrição implicará na 
não realização da mesma.
A inscrição será realizada no período de 07/02 a 08/04/2011.

Processo de Seleção
A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão, conforme Instrumento de Seleção 
Pública,  publicado na época oportuna. As etapas do processo seletivo serão constituídas de 
análise de currículo (30 pontos);  análise do plano de trabalho (50 pontos) e  avaliação de 
carta  encaminhada  pelo  candidato  apresentando  as  motivações  que  o  levaram  a 
pretender o curso (20 pontos), somando um total de 100 pontos.

A classificação se dará por ordem de pontuação, e em caso de empate, será avaliado o 
plano de trabalho considerando o impacto científico-econômico-social do mesmo, e persistindo 
o empate será considerado o maior tempo de exercício na atividade.

4.3 Período do curso, periodicidade e carga horária
O período de realização do projeto será de Julho de 2011 a Maio de 2012, as disciplinas estão 
sendo planejadas para serem oferecidas durante 09 meses, com 12 aulas semanais concentradas 
na sexta-feira a noite e aos sábado. A carga horária total do curso será de 360 horas.
4.4 Métodos e técnicas didático-metodológicos 
A  metodologia  de  ensino  será  de  aulas  teóricas  e  práticas,  reforçando  o  intercâmbio  de 
experiências  entre  professores  e  cursistas.  Perpassando todo curso será  dada ênfase  a  uma 
pedagogia  interdisciplinar  e  contextualizada  que  favoreça  a  aprendizagem  por  meio  da 
pesquisa, onde o cursista é sujeito da aprendizagem. Será valorizando o saber existente e busca 
a  interação  de  conhecimentos  populares  e  científicos,  com  enfoque  teórico  baseado  em 
educadores como Pedro Demo, Edgar Morin, acompanhado de produções científicas da área 
específica da EMBRAPA, da Agência Nacional de Águas – ANA, Articulação do Semiárido - 
ASA e outras, Legislação Brasileira e Baiana referente às águas e ao meio ambiente, além de 
autores como: Guimarães Duque, Ana Maria Guilietti, Libardi, Ana Primavesi, Aziz Ab'Saber, 
dentre outros. 

O  curso  esta  sendo  planejado  para  ser  oferecido  durante  09  meses,  com  12  aulas 
semanais. Sendo parte desta carga horária, ocorrerá aos sábados, onde serão programadas aulas 
itinerantes, oficinas, visitas técnicas e de intercâmbio de experiências a áreas de agricultura de 
sequeiro, perímetros irrigados, assentamentos, áreas de mineração, Unidades de Conservação - 
UCs,  Escolas  Família  Agrícola  -  EFAs,  Associações,  além de  aulas  práticas  de  campo  e 
laboratoriais,  unidades  da  Embrapa,  UFRB,  Univasf,  dentre  outras.  Isto  favorecerá  a 
aproximação dos cursistas com os desafios impostos no seu ambiente de trabalho.

Antes de iniciar o curso haverá um Seminário Inicial de Integração entre docentes do 
curso e discentes. Terá como pauta o planejamento participativo do curso, com presença do 
discente como agente ativo no levantamento de proposições. Tal evento integrará o curso e 
ocorrerá em três momentos: no inicio do curso, no meio do curso e no final. Integrará parte da 
carga horária do curso num total de 24 horas. O primeiro momento será um momento de troca 
de conhecimentos, aferição do grau de conhecimento específico acerca do tema por parte dos 
discentes e planejamento. O segundo terá como objetivo a avaliação e ajustes no Curso e o 
último  será  um momento  final  de Avaliação  do Curso e  encaminhamento  de trabalhos  de 
monografia - TCC.



4.4.1 Regime de atividades dos discentes
O Curso será desenvolvido em regime presencial,  com duração de 09 (nove) meses, 

totalizando 360 horas/aula.  As aulas ocorrerão semanalmente concentradas  em dois dias da 
semana: sexta-feira (noturno) e sábado (diurno) e atividades progamadas durante para os outros 
dias da semana.

A freqüência mínima exigida será de 75% nas atividades de cada disciplina, de acordo 
com o estabelecido no regimento escolar do IFBaiano.

4.5 Conteúdo programático(disciplinas, ementas e bibliografia)

1. Águas e Desenvolvimento Sustentável (20 horas)
Ementa: Aspectos quantitativos, qualitativos da Água; acesso a água e seu uso múltiplo, saúde 
pública e saneamento. Desenvolvimento Territorial e a água. Sustentabilidade, Indicadores de 
Sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável: em busca de um conceito. Recursos Hídricos 
da Brasil e na Bahia. Mudanças de paradigma. O desenvolvimento repensado. Visão sistêmica 
do  desenvolvimento  sustentável  e  disponibilidade  hídrica.  O  Estado  brasileiro,  o  meio 
ambiente e acesso aos recursos hídricos. O Processo de ocupação e apropriação dos recursos 
naturais do semi-árido nordestino. 

2. Semiárido, Cultura e Conhecimento Tradicional (20 horas)
Ementa:  Caracterização  do  semiárido.  O  semiárido  no  contexto  do  desenvolvimento 
sustentável. Chegada do homem à América. A povoação do semiárido brasileiro. Elementos de 
arqueologia do semi-árido nordestino. A chegada dos europeus na América Tropical. Tupis e 
Tapuias.  Índios  camponeses.  Aldeamentos.  As  frentes  de expansão  pecuária.  Sesmarias.  A 
Casa da Torre.  A conquista  do sertão baiano.  Conseqüências  sociológicas  da ocupação do 
sertão.  Perspectivas  antropológicas  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  semi-árido 
brasileiro. Movimentos populares e religiosidade. 

3. Educação e Meio Ambiente (20 horas)
Ementa: Educação contemporânea e a contextualização. Educar pela pesquisa e a conservação 
ambiental.  Educação Ambiental.  Aspectos  da lei  de educação ambiental.  Meio  ambiente  e 
semiárido,  especificidades.  Educação  do  campo  no  contexto  do  semiárido.  Educação, 
Conhecimento  tradicional  e  as  tecnologias  de  convivência  com  a  seca.  Agricultura  sob 
abordagem agroecológica. 

4. Recuperação de áreas degradadas (30 horas)
Ementa:  Processos  de  degradação  de  ecossistemas.  Fragilidade  de  subsistemas  das 
microbacias.  Resiliência,  homeostase,  resistência  e  elasticidade  ambiental.  Agentes  de 
degradação.  Estratégias  de  recuperação  com enfoque  holístico,  Restauração,  reabilitação  e 
revegetação. Técnicas de recuperação envolvendo medidas físicas, biológicas e fisico-
biológicas.  Mecanismos  de  avaliação  da  eficiência  conservacionista  e  auto-sustentabilidade 
ecológica das medidas. Parâmetros legais definidores de projetos de recuperação.

5. Processo de desertificação no bioma caatinga (20 horas)
Ementa:  Ecologia  e  conservação  do  bioma  caatinga.  Processos  de  degradação  do  bioma 
caatinga.  Os  desafios  do  desenvolvimento  sustentável  no  semi-árido  em  função  das 
especificidades  dos ecossistemas,  características  do meio  social  e dos diversos  sistemas de 
produção (agricultura capitalista x agricultura familiar). Importância dos animais nativos para a 
alimentação dos sertanejos, especialmente durante as secas.



6. Tecnologia Socialmente Apropriada I (20 horas)
Ementa: Bombas alternativas para captação de água no semiárido. Dimensionamento, manejo e 
utilização de Carneiro hidráulico. Dimensionamento, manejo e utilização de roda d’água. 

7. Tecnologia Socialmente Apropriada II (20 horas)
Ementa:  Captação  de  água  da  chuva.  Dimensionamento  e  Construção  de  cisternas. 
Dimensionamento  e  construção  de  Barragens  subterrâneas.  Utilização  de  barreiros  para 
irrigação suplementar. 

8. Tecnologia Socialmente Apropriada III (20 horas)
Ementa:  Fontes  de  energias  alternativas.  Energia  eólica.  Energia  solar.  Caracterização  da 
Geração de Energias Alternativas Caracterização da Geração de Energias Alternativas. Energia 
Eólica.  Energia Fotovoltaica.  Energia de Biomassa. Tecnologia em Sistemas de Geração de 
Energia Eólica e Fotovoltaica. Estudos avançados.

9. Manejo de água e solo no semiárido (40 horas)
Ementa:  manejo  e  a  conservação  de  solos  no  Brasil.  Noções  gerais  sobre  sistemas; 
Fundamentos básicos para o manejo e a conservação do solo e água e preservação ambiental. 
Conceitos  de  hidrologia  aplicada  à  conservação  de  solos  e  meio  ambiente.  Conceitos  e 
fundamentos  para  a  caracterização  e  gestão  de  recursos  naturais  em Bacias  hidrográficas. 
Erosão do solo. Degradação e recuperação da produtividade do solo. Sistemas de uso e manejo 
para solos tropicais. Métodos de diagnóstico e gestão para uso sustentável de solos tropicais. 
Metodologias de pesquisa em manejo e conservação de solo e água.

10. Uso de água salina na agricultura (30 horas)
Ementa:  Origem dos  sais.  Formação  dos  solos  salinos.  Propriedades  físico-químicas.  Sais 
principais. Condutividade elétrica. Floculação e dispersão das argilas. Reação dos solos salinos 
e  sódicos.  Discussão  sobre  classificação  de  solos  salinos.  Comportamento  das  argilas 
decorrente  da  concentração  salina  e  do  pH.  Efeitos  da  salinidade  sobre  a  condutividade 
hidráulica.  Água de irrigação.  Classificação da água de irrigação.  Problemas de salinidade. 
Efeitos  da  salinidade  sobre  as  plantas.  Controle  da  salinidade  por  lixiviação.  Estresses 
associados ao estresse salino. Resistência e tolerância das plantas à salinidade. Metodologias 
para correlacionar a produtividade relativa das culturas com a salinidade. Mistura de águas. 
Aplicação de corretivos.

11. Gestão de recursos hídricos (20 horas)
Ementa: Fundamentos da gestão ambiental. Fundamentos da gestão de recursos hídricos. Uso 
de águas. Características dos recursos hídricos. Políticas de recursos hídricos. Legislação para 
uso dos recursos hídricos. Outorga de direito e cobrança pelo uso da água. . Funcionamento e 
organizações de comitês. Sistema de fiscalização. Gestão de Conflito. Estudo de caso.

12. Saneamento ambiental e reuso de água (20 horas)
Ementa:  Conceitos  básicos.  Caracterização  quantitativa  e  qualitativa  de  águas  residuárias. 
Poluição e impacto ambiental. Tratamento de água para potabilidade. Captação e distribuição 
de água pluvial. Tratamento de águas residuárias. Tratamento e destinação de resíduos sólidos. 
Aproveitamento agrícola de resíduos. Critérios para reuso de água. Equipamentos para reuso de 
água.



13. Uso de água na produção animal (20 horas)
Ementa:  Água no mundo:  situação atual  e  perspectivas  futuras;  propriedades  e funções  da 
água;  água  e  metabolismo  animal;  componente  água  no  sistema  de  produção  animal; 
estratégias  para  maximização  da  utilização  da  água;  importância  da  água  para  a  produção 
animal no tropico semi-árido. Projeto água doce.

14. Didática e metodologia participativa (30 horas)
Ementa: O ser e o saber e importância para o Ensino. A prática docente crítica e construtiva e a 
metodologia  dialética  na  sala  de  aula.  Estudo  crítico  do  fazer  pedagógico.  Abordagens 
participativas  para  o  desenvolvimento  local;  métodos  participativos  de  intervenção; 
etnoconhecimento das populações tradicionais e suas organizações, valorização do saber local; 
organização  social  dos  pescadores  e  aqüicultores,  atividades  não  pesqueiras  (artesanato, 
turismo).

15. Redação e pesquisa orientada (30 horas)
Ementa:  Essa  disciplina  envolverá  atividades  de  leitura,  interpretação  e  produção  escrita, 
envolvendo textos de interesse dos alunos, visando orientar a produção de projetos de pesquisa, 
artigos,  relatos  de  experiência  e  a  Dissertação.  Seu  propósito  é  ampliar  e  aprofundar  as 
habilidades de leitura e produção de texto por parte dos alunos.Projeto de Pesquisa. Estrutura 
da Monografia. Normas ABNT. Redação e organização técnica do trabalho monográfico.
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de  chuva  “in  situ”  I:  Comparação  de  métodos  da  região  semi-árida  brasileira.  In: 
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Petrolina, 1989. P.5-24.. (EMBRAPA-CPATSA. Boletm de Pesquisa, 35).
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4.6 Interdisciplinaridade
No campo interdisciplinar das ciências, a questão ambiental é vista não como um método para 
a  produção de conhecimento e  integração das ciências,  mas,  sobretudo,  com o objetivo de 
promover intercâmbios teóricos entre as ciências e de fundar novos objetos científicos. Neste 
aspecto,  o ambiente  surge como um campo de problematização do conhecimento capaz de 
gerar especialistas ou disciplinas na área de desenvolvimento sustentável, métodos de análises 
e diagnósticos, assim como novos instrumentos políticos para normatizar e planejar o processo 
de desenvolvimento econômico sobre bases ambientais sustentáveis para o semiárido.

4.7 Sistema de Avaliação
A  avaliação  será  processual  e  continuada,  composta  de  métodos  quantitativos  e 

qualitativos onde serão e conferidas notas numa escala de 0 a 10, cuja média para aprovação 
deverá ser igual ou será superior a 7,0. Para cada uma das disciplinas, portanto, registrará na 
sua ficha individual do cursista duas notas, sendo sempre uma das avaliações individuais e a 
outra  poderá  ser  feita  na  modalidade  de  trabalhos  como  ensaios,  textos,  registro  de 
experiências, artigos, relatórios e outros instrumentos similares. 

Ao fim do curso,  será produzida uma monografia,  enquanto trabalho de término de 
curso – TCC, que será submetida à apreciação por uma Banca Julgadora, compostas por três 
membros  com nível  mínimo de mestrado.  A certificação somente  poderá ser concedida ao 
cursista,  após  submetida  e  aprovada  para  mencionada  Banca.  Cada  estudante  terá  um 
orientador e um co-orientador para desenvolvimento de seu trabalho de TCC. 

A orientação poderá ser realizada a distância. Após o término das disciplinas o aluno 
terá 90 dias para a entrega do TCC.

4.8 Controle de Freqüência
Cada professor receberá, no início de sua disciplina, um diário de classe no qual registrará a 
freqüência de cada aluno, que deverá ter, por disciplina, 75% de freqüência, de acordo com a 
Resolução do CNE/CES nº 1 , de 03 de abril de 2001. 



4.9 Certificação
A instituição certificadora será o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano. Também 
serão efetuadas as emissões dos históricos escolares, ambos com validade nacional. 

5. Corpo docente

Professores/Orientadores
Docente Titulação C.H Instituição

Delfran Batista dos Santos (coordenador)
Hans Raj Gheyi 
Áureo Silva de Oliveira
Vital Pedro da Silva Paz
Francisco Adriano de Carvalho Pereira
Eugênio Ferreira Coelho
Mauricio Antônio Coelho Filho
Tadeu Vinhas Voltolini
Welson Lima Simões
Alisson Jadavi Pereira da Silva
Vagson Luiz de Carvalho
Delka de Oliveira Azevedo
José Radamés Benevides de Melo
Aurélio José Antunes de Carvalho
Gessionei da Silva Santana
Ronaldo Pedreira dos Santos
Rafael de Oliveira Batista
Renato Garcia Rodrigues
Maria do Rosário Carvalho

Dsc
Dsc
Dsc
Dsc
Dsc
Dsc
Dsc
Dsc
Dsc
Msc
Msc
Msc
Esp
Msc
Dsc
Msc
Dsc
Msc
Dsc

12
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

IFBAIANO
UFRB
UFRB
UFRB
UFRB
EMBRAPA/CNPMF
EMBRAPA/CNPMF
EMBRAPA/CPATSA
EMBRAPA/CPATSA
IFBAIANO
IFBAIANO
IFBAIANO
IFBAIANO
IFBAIANO
IFBAIANO
IFBAIANO
UFERSA
UNIVASF
UFBA

5.1 Síntese do currículo do coordenador
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal  da Bahia (1999),  mestrado em 
Engenharia Agrícola pela Universidade Federal da Paraíba (2002), doutorado em Engenharia 
Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2005) e Bolsista de Pós-doutorado da Fapesb 
em convênio com a Embrapa  Mandioca e  Fruticultura  (2007)  e  atualmente  é  professor do 
Instituto Federal Baiano, campus de Senhor do Bonfim, onde ministra a disciplina ‘Introdução 
a ciência do solo” no curso superior de Licenciatura em Ciências Agrarias; é Coordenador de 
Pesquisa e de Pós-graduação do campus de Senhor do Bonfim. 

Participa do Programa de Pós Graduação da UFCG. Possui orientações em andamento e 
concluídas a nível de Iniciação cientifica Junior, Iniciação cientifica, monografia, mestrado e 
doutorado.  Participou  de  bancas  examinadoras  em  concurso  publico  para  professor  do 
IFBaiano; em defesas de monografias, mestrado e doutorado (UNEB, UFRB e UFCG). Possui 
mais de 70 trabalhos publicados em eventos (congressos, simpósios, seminários e outros), 17 
trabalhos publicados em Periódicos, 2 capítulos de livros, dentre outras publicações das mais 
diversas natureza.



6. Orçamento Detalhado

6.1 Custeio
Item Descrição Unidade Quant. V.  unit 

(R$)
Total 
(R$)

Material de consumo Papel A4 Resma 10 15 150,00
Material de consumo Papel Reciclado Resma 01 50 50,00
Material de consumo Toner para impressora Und 05 120 600,00
Material de consumo Tubos de PVC (6m) 1 pol Und 10 15 150,00
Material de consumo Combustível L 1000 2,5 2.500,00
Material de consumo1 Materiais solicitados por disciplina Und 15 1000 15.000,00
Manutenção  de 
equipamentos 

Lisimetros de Drenagem Und 10 500 5.000,00

Manutenção  de 
equipamentos 

Condutivimetro Portátil Und 01 400 400,00

Software Programa estatístico Und 01 600 600,00
Serviço Terceiro Jurídica Analises laboratoriais Und 100 20 2.000,00
Serviço terceiro Juridica Aluguel de espaço para aula inaugural Und 01 2.000 2.000,00
Serviço Terceiro Jurídica Confecção Baners (1,0 x 1,2 m) Und 10 80 800,00
Serviço terceiro Jurídica Confecção de Folder Und 100 5 500,00
Passagens Aéreas Und 06 500 3.000,00
Passagens Rodoviárias Und 30 100 3.000,00
Diárias Diárias Und 96 187,83 18.031,68
Total 53.781,68
1 – Material que será solicitado por cada professor para sua disciplina/pesquisa



6.2 Capital
Item Descrição Unidade Quant. V.  unit 

(R$)
Total 
(R$)

Material Bibliografico  Livro 200 40 8.000,00
Material permanente Carneiro Hidráulico Und 01 900 900,00
Material permanente Roda d’água Und 01 2.000 2.000,00
Material permanente Computador potátil Und 02 1.500 3.000,00
Material permanente Computador (CPU) Und 01 1.000 1.000,00
Material permanente Monitor 17 pol Und 01 800 800,00
Material permanente Nobrack Und 01 400 400,00
Material permanente Impressora Multifucional Toner (Color) Und 01 1.500 1.500,00
Material permanente Projetor Multimidia Und 01 1.500 1.500,00
Total 19.100,00

6.3 Bolsas
Item Descrição Unidade Quant. V.  unit 

(R$)
Total 
(R$)

Bolsas Apoio  Técnico  em  Extensão  (ATP)  – 
faixa B

mês 24 400 9.600,00

Total 9.600,00

6.4 Resumo do Orçamento
Descrição Valor (R$)
Custeio 53.781,68
Capital 19.100,00
Bolsas 9.600,00
Total 82.481,68



7. Cronograma físico-financeiro
ANO/SEM ITEM DESCRIÇÃO PERIODO VALOR

2010 / 2O SEM Bolsas Pagamento do bolsista Novembro – Dezembro 800
Serviço Terceiro 
Pessoa Juridica

Confecção de Baners e foldrs para divulgação do curso Novembro – Dezembro 1.300,00

Material permanente Aquisição de: computadores, monitores, impressoras, nobrack e 
projetor multimidia 

Novembro – Dezembro 8.200,00

Sub-total 10.300,00
2011 / 1O SEM Material de consumo Compra de papel, toner, tubos de pvc Janeiro – Março 950

Material de consumo Combustível para divulgação, compra de materiais, 
gerenciamento administrativo do curso

Janeiro – Junho 500

Manutenção de 
equipamentos

Manutenção dos lisimetros de drenagem e do condutivimetro 
portátil que serão utilizados em aulas práticas e objetos para 
auxiliar no desenvolvimento de monografias

Janeiro – Junho 5.400,00

Diárias Divulgação do edital nos municípios e órgão e entidades 
participantes

Janeiro – Abril 1.878,30

Material 
Bibliográfico

Literaturas básicas referentes as diferentes disciplinas 
oferecidas no curso

Janeiro – Junho 8.000,00

Material permanente Aquisição de: carneiro hidráulico e roda d’água Janeiro – Junho 2.900,00
Bolsa Pagamento de bolsista Janeiro – Junho 2.400,00

Sub-total 22.028,30
2011 / 2O SEM Serviço terceiro 

pessoa jurídica
Aluguel de espaço para recepção e aula inaugural Junho - Julho 2.000,00

Passagens aéreas Professor da UFERSA virá participar da aula inaugural e da 
semana pedagógica do curso

Junho - Julho 1.000,00

Passagens 
rodoviárias

Professores da UNIVASF, UFBA e IFBaiano virão participar 
da aula inaugural e da semana pedagógica do curso

Junho - Julho 800

Material de consumo Combustível para deslocamento dos professores da UFRB e 
EMBRAPA com objetivo de participarem da aula inaugural e 
da semana pedagógica do curso

Junho - Julho 500



Diárias Diárias para o motorista e pegar o professor da UFERSA no 
aeroporto e trazer parao IFBaiano e depois leva-lo do IFBaiano 
para o aeroporto 

Junho - Julho 375,66

Diárias 02 Diárias para os 13 (treze) professores Junho - Julho 4.883,58
Software Aquisição do programa estatistico Julho - Agosto 600
Passagens 
rodoviárias

Professores da UNIVASF, UFBA, IFBaiano e 
EMBRAPA/CPATSA virão ministrar aulas referentes a sua 
disciplina

Julho - Dezembro 2.000,00

Diárias 02 diárias para os Professores da UNIVASF, UFBA, IFBaiano 
e EMBRAPA/CPATSA que virão ministrar aulas referentes a 
sua disciplina

Julho - Dezembro 2.253,96

Material de consumo Material de consumo solicitado por cada professor referente as 
aulas praticas e didáticas da sua disciplina e da pesquisa 
referente ao trabalho de monografia.

Julho - Dezembro 10.000,00

Serviço terceiro 
pessoa jurídica

Analises laboratoriais referentes as pesquisas aplicadas Julho - Dezembro 2.000,00

Bolsa Pagamento do bolsista Julho - Dezembro 2.400,00
Sub-total 28.813,20
2012 / 1O SEM Material de consumo Combustível para deslocamento dos professores da UFRB e 

EMBRAPA/CNPMF com objetivo de ministrarem aulas 
referentes as suas disciplinas

Fevereiro - Abril 1.000,00

Diárias 02 diárias para os Professores da UFRB, EMBRAPA/CNPMF e 
UFERSA que virão ministrar aulas referentes a sua disciplina

Fevereiro - Abril 5.259,24

Material de consumo Material de consumo solicitado por cada professor referente as 
aulas praticas e didáticas da sua disciplina e da pesquisa 
referente ao trabalho de monografia.

Fevereiro - Abril 5.000,00

Passagens aéreas Professor da UFERSA virá ministrar aula referente a sua 
disciplina

Fevereiro - Março 1.000,00

Bolsa Pagamento do bolsista Janeiro - Junho 2.400,00
Sub-total 14.659,24



2012 / 2O SEM Material de consumo Combustível para deslocamento dos professores da UFRB, 
EMBRAPA/CNPMF, EMBRAPA/CNPMF e UNIVASF para 
participarem das defesas de monografia

Maio - Outubro 500

Diárias Pagamento de diárias para os professores das outras instituições 
UFRB, EMBRAPA/CNPMF, EMBRAPA/CNPMF, UNIVASF, 
UFBA e UFERSA participarem das defesas de monografia

Maio - Outubro 3.380,94

Passagens aéreas Professor da UFERSA vir participar da defesa de monografia Maio - Outubro 1.000,00
Passagens 
rodoviarias

Professor vir participar da defesa de monografia Maio - Outubro 200

Bolsa Pagamento do bolsista Julho - Outubro 1.600,00
Sub-total 6.680,94
TOTAL 82.481,68



8. Identificação dos demais participantes do projeto

1 – Secretaria de Educação do Município de Senhor do Bonfim, Bahia.
2 – Diretoria Regional de Educação - DIREC 28
3 – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB 
4 – Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
5 – Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA
6 – Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária / Mandioca e Fruticultura – Embrapa/
Cnpmf
7 – Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária / Semiárido – Embrapa/Cpatsa
8 – Universidade Federal da Bahia – UFBA
9 – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

9. Grau de interesse e comprometimento de Secretarias de Educação em nível
estadual e de municípios

Será anexada ao projeto uma declaração de adesão do comprometimento das Secretarias 
de Educação em nível estadual e municipal.

10. Infra-estrutura e apoio técnico para o desenvolvimento do projeto
O IF Baiano, nos campi Senhor do Bonfim e demais, sediarão a oferta das disciplinas e 
a instituição se compromete a disponibilizar os recursos de infra-estrutura de ensino e 
pesquisa  considerados  indispensáveis  à  promoção  do  curso.  Os  campi  deverão 
disponibilizar as seguintes instalações, equipamentos e facilidades:
1 - Uma sala de aula/laboratório para 40 alunos, especificamente destinada para o curso;
2  -  Um  servidor  técnico-administrativo  dedicado  ao  apoio  do  curso,  dispondo  de 
computador e impressora para seu trabalho;
3 - Uma sala de estudos exclusiva para os alunos do curso contendo mesas, cadeiras, 
armários, computadores, impressora e quadro branco;
4  -  Laboratório  de  Informática  com  impressora  laser  conectada  em  rede;  recursos 
multimídia; condicionador de ar e quadro branco;
5 – Ônibus para visitas técnicas e aulas praticas dentro e fora da Instituição;
6  –  Área  experimental,  laboratórios  e  equipamentos  para  desenvolvimento  das 
pesquisas.

11. Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes que serão aportados
pelos eventuais Agentes parceiros, quando for o caso.

Entidade Descrição Recurso financeiro R$
Secretaria  de Educação do 
Município  de  Senhor  do 
Bonfim

Disponibilização  de  01 
servidor  para  serviço  de 
secretariado  durante  24 
meses do curso

12.240,00

UFRB Salário  dos  professores 
envolvidos (10%)

96.000,00

UNIVASF Salário  dos  professores 
envolvidos (10%)

12.000,00

EMBRAPA/CPATSA Salário  dos  professores 
envolvidos (10%)

48.000,00

EMBRAPA/CPATSA Laboratório de água – solo 300.000,00



e planta
EMBRAPA/CNPMF Salário  dos  professores 

envolvidos (10%)
48.000,00

EMBRAPA/CNPMF Áreas  experimentais  no 
semiárido

50.000,00

UFBA Salário do professor (10%) 24.000,00
UFERSA Salário do professor (10%) 24.000,00
Total 614.240,00
´


