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CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FIC 

 

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) é uma das instituições ofertantes de 

cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

criado pelo Governo Federal por meio da Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011. 

No entanto, desde outubro de 2016 o IF Baiano, por meio da Resolução 

CONSUP nº 62/2106, pode propor cursos FIC encaminhadas por coordenações e/ou 

diretorias. 

A oferta de cursos de FIC representa oportunidade de qualificação e 

requalificação para trabalhadores e trabalhadoras de todo o estado da Bahia e está 

alinhada com o compromisso social dos Institutos Federais de empreender ações que 

contribuam para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde estão inseridos e 

além de atender a legislação educacional vigente, [a oferta] amplia as possibilidades da 

inserção sócioprodutiva de trabalhadores e trabalhadoras, pois as propostas de curso 

devem estar articuladas com os interesses e potencialidades dos diversos Territórios de 

Identidade da Bahia.  

O IF Baiano pode oferecer cursos FIC nas modalidades de ensino presencial, 

semipresencial ou à distância, dependendo da necessidade, da estrutura disponível nos 

campi e da demanda apresentada, são cursos técnicos e cursos rápidos de qualificação 

profissional que têm o objetivo de inserir o discente no mundo do trabalho e/ou 

melhorar a sua atuação profissional. 

A oferta de cursos FIC deve atender as seguintes categorias: 

Formação Inicial: compreende cursos que contemplam um conjunto de saberes 

que habilitam ao exercício profissional, associado, ou não, à elevação da escolaridade; 

carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas. 

Formação Continuada: são cursos que aprimoram, aprofundam e atualizam os 

saberes relativos a uma área profissional; carga horária mínima de (12) doze horas. 

 
(texto adaptado de http://ifbaiano.edu.br/portal/blog/2016/11/04/servidores-do-if-baiano-podem-propor-oferta-de-cursos-fic/) 

http://pronatecportal.mec.gov.br/
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1. PROCESSAMENTO DE DOCES E CONSERVAS VEGETAIS 

 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é capacitar pessoas para atuarem na área de processamento 

de doces de frutas e conservas vegetais, visando agregar valor à matéria-prima 

produzida na região e potencializar a produção da agricultura familiar.  

Com as aulas ministradas, os discentes aprenderão a promover o melhor 

aproveitamento das matérias-primas, a agregar valor aos produtos desenvolvidos e a 

manipular alimentos de forma consciente, prevenindo doenças e minimizando os 

impactos ambientais de sua atividade. 

 

Mundo do Trabalho 

Além da perspectiva de trabalho junto à indústria de doces e conservas, o 

trabalhador poderá resgatar objetivos de vida profissional e pessoal podendo atuar como 

empreendedor individual e abrindo seu próprio negócio. 

 

Eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

16 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

cozinha, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 
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Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

2. PROCESSAMENTO DE FRUTAS 

Conheça o curso: 

O curso de Processamento de Frutas tem como objetivo capacitar pessoas para 

atuarem na área de processamento de frutas, visando agregar valor à matéria-prima 

produzida na região, promover o melhor aproveitamento das frutas e manipular 

alimentos de forma consciente, prevenindo doenças e minimizando os impactos 

ambientais de sua atividade. 

 

Mundo do Trabalho 

Além da perspectiva de trabalho junto à empresas, cooperativas, indústria de 

processamento de frutas e seus coprodutos, o trabalhador poderá resgatar objetivos de 

vida profissional e pessoal podendo atuar como trabalhador autônomo. 

 

Eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

16 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino. 
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Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

cozinha, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

3. DEFENSIVOS NATURAIS 

Conheça o curso: 

O curso de Defensivos Naturais tem como objetivo conscientizar a população 

sobre a importância do uso de defensivos menos agressivos ao homem e ao meio 

ambiente. Propõe-se um curso prático onde os discentes poderão produzir seus próprios 

defensivos, bem como ser instruídos sobre a utilização dos mesmos.  

 

Mundo do Trabalho 

Além da perspectiva de trabalho junto à cooperativas, o trabalhador poderá 

resgatar objetivos de vida profissional e pessoal podendo atuar como trabalhador 

autônomo. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Vagas: 

25 vagas 
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Carga Horária: 

16 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

4. INCLUSÃO DIGITAL PARA PRODUTORES RURAIS 

Conheça o curso: 

O curso de Inclusão Digital Para Produtores Rurais tem como objetivo qualificar 

profissionais para utilizarem as ferramentas de informática no seu cotidiano. Para isto, 

serão abordados os principais componentes de computação, sistemas operacionais, 

sistemas aplicativos (editor de texto, anti-vírus), internet, entre outros. 

 

Mundo do Trabalho 

Perspectiva de trabalho junto à fazendas, cooperativas, indústrias ou qualquer 

atividade que necessite de conhecimentos básicos em Informática. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental Completo. 
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Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

5. MANEJO DE IRRIGAÇÃO 

Conheça o curso: 

O curso de Manejo de Irrigação tem como objetivo qualificar profissionais para 

utilizarem as ferramentas básicas para o desenvolvimento prático e alternativo junto a 

cultivos regionais, reconhecendo os diversos métodos e técnicas de irrigação.  

 

Mundo do Trabalho 

Perspectiva de trabalho junto a fazendas, cooperativas, indústrias ou qualquer 

atividade que necessite de conhecimentos básicos em Informática. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 
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Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

6. INFORMÁTICA BÁSICA 

Conheça o curso: 

O curso visa qualificar profissionais para o uso dos recursos de informática em 

suas tarefas do cotidiano. O aluno conhece os princípios de funcionamento e as 

características técnicas de computadores e periféricos e aprende a utilizar as ferramentas 

básicas de escritório (editor de texto, planilhas eletrônicas e apresentações), além de 

utilizar o computador de forma segura, navegar na internet, utilizar e-mails e interagir 

em mídias sociais. 
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Mundo do Trabalho 

Qualquer função que tenha conhecimentos básicos de informática entre os 

requisitos, em setores como o comércio, indústria, serviços, turismo, entre outros. 

 

Eixo Tecnológico 

Informação e Comunicação 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 14 anos e ensino fundamental I completo. 

 

Vagas: 

20 vagas 

 

Carga Horária: 

60h 

 

Turno: 

Vespertino OU Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 
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7. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES: OS GÊNEROS 

TEXTUAIS NO ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA 

Conheça o curso: 

O curso tem como objetivo subsidiar os professores com discussão de estratégias 

e métodos para auxiliar os educadores de modo a reforçar o ensino da leitura e da 

produção de textos aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

Mundo do Trabalho: 

Escolas públicas e privadas da rede básica de ensino. 

 

Eixo Tecnológico: 

Desenvolvimento Educacional e Social. 

 

Pré-Requisitos: 

Idade igual ou superior a 18 anos, ter graduação completa ou em andamento. 

 

Vagas: 

40 vagas 

 

Carga Horária: 

40 horas 

 

Turno: 

Vespertino/Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 
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Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

8. INFORMÁTICA: FERRAMENTAS PARA ESCRITÓRIO 

Conheça o curso: 

O curso é destinado a quem deseja aprender a utilizar ferramentas para escritório 

para confecção e alteração de documentos por meio de programas frequentemente 

utilizados no mercado de trabalho. 

 

Mundo do Trabalho 

Escritórios e empresas que utilizem a informática como ferramenta de trabalho. 

 

Eixo Tecnológico 

Informação e comunicação. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e ter noções básicas de Informática. 

 

Vagas: 

20 vagas 

 

Carga Horária: 

40 horas 

 

Turno: 

Vespertino/Noturno 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 
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Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

9. PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TRILHAS 

INTERPRETATIVAS 

Conheça o curso: 

A proposta do curso é capacitar professores do ensino básico da rede pública 

como multiplicadores de práticas de educação ambiental ao ar livre através de trilhas 

interpretativas. 

 

Mundo do Trabalho 

O egresso poderá desenvolver atividades, materiais e/ou projetos de educação 

ambiental em trilhas interpretativas na escola da qual faz parte, levando em conta a 

realidade, a composição e a organização dela. 

 

Eixo Tecnológico 

Ambiente e Saúde 

 

Pré-Requisitos 

Ser profissional da área de Educação da rede pública ou privada de Caçador, 

efetivo ou contratado temporariamente. Ser graduando ou graduado em Ciências 

Biológicas. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

40 horas 
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Turno: 

Matutino e Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

10. TREINAMENTO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Conheça o curso: 

O curso tem como objetivo qualificar manipuladores de alimentos para a 

produção de alimentos seguros, construir conhecimentos para manipulação segura dos 

alimentos que minimizem os riscos de doenças transmitidas por alimentos (DTAs), 

desenvolver habilidades que permitam a correta aplicação dos princípios de higiene 

pessoal, ambiental, de equipamentos e utensílios e de alimentos e contribuir para a 

formação inicial e continuada dos profissionais da área. 

 

Mundo do Trabalho 

O egresso do curso é o profissional capaz de produzir alimentos seguros 

considerando os critérios de boas práticas de manipulação e com responsabilidade 

ambiental. Atribuições mínimas: 

− Higienizar equipamentos básicos de cozinha. 

− Higienizar utensílios básicos da produção de alimentos. 

− Selecionar e higienizar matérias-primas básicas utilizadas na produção de alimentos 

(cereais, leguminosas, verduras, ervas aromáticas, especiarias, condimentos, legumes, 
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frutas, farináceos, carnes, aves, peixes, frutos-do-mar, bebidas e ovos).  

− Realizar a higiene pessoal. 

− Higienizar o ambiente de trabalho de produção de alimentos. 

− Conservar e armazenar adequadamente os produtos: congelados, refrigerados, secos 

(perecíveis e pouco-perecíveis), material de limpeza, utensílios e etiquetagem. 

Eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas 

 

Turno: 

Matutino/ Vespertino/ Noturno 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 
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11. USO DE ADUBOS VERDES NA AGRICULTURA FAMILIAR 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é orientar os alunos sobre os benefícios, as potencialidades, 

os usos e o manejo de espécies para adubação verde, visando a compreensão das 

relações entre os fatores que causam diminuição da capacidade produtiva dos solos. 

Além disso, durante as aulas, serão apresentadas alternativas que promovam a 

manutenção e/ou melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo e que 

proporcionem resultados na produção agrícola das culturas econômicas inseridas na 

produção da região do Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu. 

 

Mundo do Trabalho 

Técnicos agrícolas, agentes de Ater, extensionistas, educadores do campo, estudantes e 

agricultores.  

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

16 horas 

 

Turno: 

Matutino/ Vespertino/Noturno 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 
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Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

12. DESENHO DE SÍMBOLOS, LOGOTIPOS E LOGOMARCAS COM 

SOFTWARE LIVRE 

Conheça o curso: 

O curso oferece qualificação na área de Design, mais especificamente em 

desenho de símbolos, logotipos e logomarcas, utilizando software livre e contribuindo 

para a inclusão digital.  

 

Mundo do Trabalho 

Perspectiva de trabalho junto a Empresas de design; Agências de publicidade; 

Produtoras de TV/Radio e vídeo; Setores de comunicação de empresas públicas e 

privadas. 

 

Eixo Tecnológico 

Informação e Comunicação 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental II Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 
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Turno: 

Matutino/Vespertino ou Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

13. ESTRATÉGIAS DE MARKETING E VAREJO 

Conheça o curso: 

O curso apresenta as principais mudanças no marketing de varejo no século XXI 

e discute as mudanças no ambiente de marketing. Também apresenta alternativas 

inovadoras para a promoção do mix de marketing no varejo. 

 

Mundo do Trabalho 

O egresso poderá atuar em: Empresas de varejo e comércio em diversos setores 

da economia; Áreas de relacionamento com o cliente em empresas industriais e de 

serviços. 

 

Eixo Tecnológico 

Gestão e Negócios. 

 

Pré-Requisitos 

Ensino Fundamental II Completo. 
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Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 

 

Turno: 

Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

14. LEITURA: TEORIA E PRÁTICA 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é contribuir com a formação de professores capazes de 

ampliar os conhecimentos linguísticos dos estudantes, estimulando a formação de 

leitores críticos e ampliando o letramento, sobretudo literário, entre os estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio. 

Para isso, durante o curso, serão tecidas reflexões acerca da leitura, considerando 

aspectos de âmbito histórico, social e cultural, a partir de diferentes correntes teóricas 

que focalizam o tema nos domínios dos estudos da linguagem. Também será estimulado 

o desenvolvimento de ações que aproximem a leitura e a escrita do cotidiano das aulas 

do Ensino Básico. 
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Mundo do Trabalho 

Escolas públicas ou privadas de Educação Básica. 

 

Eixo Tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social 

 

Pré-Requisitos 

Ser professor de escolas municipais e estaduais. 

 

Vagas: 

40 vagas 

 

Carga Horária: 

40 horas. 

 

Turno: 

Matutino/ Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 
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15. OPERADOR DE COMPUTADOR 

Conheça o curso: 

O curso tem como objetivo familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos 

de informática e desenvolver habilidades na utilização de softwares aplicativos e 

utilitários livres, úteis como ferramentas de trabalho na vida acadêmica e profissional. 

Serão abordados temas como configurações básicas o do BrOffice.org, navegação na 

internet, uso de e-mail, mensagens instantâneas, formatação de arquivos, apresentação 

de slides, tabelas, gráficos, planilhas eletrônicas, entre outros. 

 

Mundo do Trabalho 

O egresso poderá atuar em qualquer função que exija conhecimentos básicos em 

informática, em empresas, como autônomo ou aplicar conhecimentos em sua vida 

acadêmica. 

 

Eixo Tecnológico 

Informação e Comunicação 

 

Pré-Requisitos 

O egresso poderá atuar em qualquer função que exija conhecimentos básicos em 

informática, em empresas, como autônomo ou aplicar conhecimentos em sua vida 

acadêmica. 

 

Vagas: 

20 vagas 

 

Carga Horária: 

160h 

 

Turno: 

Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 
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laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

16. LIBRAS BÁSICO 

Conheça o curso: 

O curso introduz o estudante no aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, com 

o objetivo de ampliar as possibilidades de comunicação entre surdos e ouvintes em 

diferentes contextos socioculturais. 

 

Mundo do Trabalho 

Atendimento ao público em instituições públicas e privadas; Palestras, 

seminários e outros eventos; Espaços educacionais. 

 

Eixo Tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

40 horas. 

 

Turno: 

Noturno. 
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Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

17. LIBRAS INTERMEDIÁRIO 

Conheça o curso: 

O curso trabalha a compreensão de aspectos gramaticais da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) de modo contextualizado, favorecendo a prática da conversação, e 

oferece a quem já possui conhecimentos básicos na área um avanço na produção e 

compreensão da LIBRAS em diferentes contextos. 

 

Mundo do Trabalho 

Atendimento ao público em instituições públicas e privadas; Palestras, 

seminários e outros eventos; Espaços educacionais. 

 

Eixo Tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social 

 

Pré-Requisitos 

Ensino Fundamental I completo e ter o curso de LIBRAS Básico ou algum 

conhecimento na área. 
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Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

60 horas. 

 

Turno: 

Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

18. LIBRAS AVANÇADO 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é dar continuação ao aprendizado da Língua de Sinais e 

continuar a ampliar as possibilidades de comunicação entre surdos e ouvintes em 

diferentes situações do cotidiano. Além disso, busca aprofundar os níveis de 

conversação e tradução de LIBRAS para o português e vice-versa. 

 

Mundo do Trabalho 

Ao concluir o curso, o aluno estará apto a se comunicar em LIBRAS em 

diferentes situações de comunicação, reconhecer e diferenciar a estrutura linguística da 

LIBRAS e fazer uso de suas propriedades visuais, além de compreender as diferenças 
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culturais e linguísticas existentes dentro da própria comunidade surda e fazer pequenas 

traduções e interpretações em LIBRAS. 

 

Eixo Tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social 

 

Pré-Requisitos 

Ensino Fundamental I completo e ter o curso de LIBRAS Básico ou algum 

conhecimento na área. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

80 horas. 

 

Turno: 

Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 
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19. GESTÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é formar cidadãos com princípios de ética, cidadania e 

responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade como um todo. As aulas 

buscam promover a conscientização da sociedade para a necessidade de se preservar os 

recursos naturais. 

 

Mundo do Trabalho 

O aluno estará apto para ser um multiplicador da questão ambiental, levando 

esse conhecimento para todos que estão ao seu redor, aplicando as informações 

recebidas de modo a ser um agente de transformação em nossa sociedade, auxiliando no 

correto gerenciamento e reaproveitamento dos resíduos e na redução do uso de recursos 

naturais. 

 

Eixo Tecnológico 

Ambiente e Saúde 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e ser alfabetizado. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 

 

Turno: 

Diurno ou Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 
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Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

20. MANEJO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS  

Conheça o curso: 

O curso de Manejo e Conservação de Forragens tem como objetivo qualificar 

profissionais para conhecerem da conservação e uso de forrageiras na produtividade e 

manejo das pastagens e dos animais. Conhecer as principais leis do “Manejo Rotativo” 

de pastagem e suas implicações na produtividade da pastagem e do animal. Citar e 

caracterizar as principais forrageiras que podem ser usadas para produção de silagem e 

as que devem ser usadas para produção de silagem e as que podem ser usadas para 

produção de feno. 

 

Mundo do Trabalho 

Propriedades rurais. Empresas de nutrição e reprodução animal. Instituições de 

pesquisa, assistência técnica, fomento e extensão rural. Clínicas veterinárias. 

Cooperativas agropecuárias. Profissional autônomo. Empreendimento próprio. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental II Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

24 horas. 
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Turno: 

Matutino/Vespertino/Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

21. BIOLOGIA PARA O ENEN: GENÉTICA E BOTÂNICA 

Conheça o curso: 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é o principal processo de seleção 

de candidatos à vagas em instituições públicas brasileiras. Neste contexto, o curso tem 

por objetivo subsidiar os alunos no campo do conhecimento da Biologia, mais 

especificamente nas áreas de genética e botânica, visando à realização da prova do 

Enem. 

 

Mundo do Trabalho 

Ao terminar o curso, o participante terá adquirido as competências necessárias 

para um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio nas áreas de Genética e 

Botânica. 

 

Eixo Tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social 
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Pré-Requisitos 

Estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio na rede pública ou particular de ensino 

ou já ter concluído, com apresentação de documento comprobatório. 

 

Vagas: 

30 vagas 

 

Carga Horária: 

80 horas. 

 

Turno: 

Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

22. REPRODUÇÃO DE LEITOAS 

Conheça o curso: 

O curso oferece capacitação e atualização técnica para profissionais inseridos na 

cadeia de produção de suínos, entre eles os técnicos responsáveis pela assessoria de 

granjas produtoras de leitões (Unidades Produtoras de Leitões - UPL) dos sistemas de 

cooperativismo e empresas do setor e produtores rurais. São abordados temas como 

fisiologia, reprodução, manejos de leitoas, técnicas de inseminação artificial, 

gerenciamento de índices zootécnicos e interação nutrição-reprodução. 
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Mundo do Trabalho 

O egresso poderá atuar em: Agricultura familiar - produção de suínos em 

pequenas propriedades; Cooperativas e agroindústrias - assessoria técnica para 

produtores ligados à indústria de produção de suínos. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos. 

 

Vagas: 

30 vagas 

 

Carga Horária: 

40 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 
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23. PROCESSOS ARTÍSTICOS EDUCACIONAIS 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é capacitar e atualizar professores que atuem na educação 

básica da rede pública de ensino, além de interessados da comunidade em geral, na 

pesquisa, na ação e na reflexão sobre os processos artísticos, sensibilizando para a 

prática relacionada à teoria.  

 

Mundo do Trabalho 

O egresso estará apto a criar novas possibilidades para o trabalho em sala de aula 

ou em outro espaço educacional. 

O egresso poderá atuar em espaços escolares e/ou educacionais, como: 

Associações comunitárias; Bairros; Comunidades rurais; Grupos de estudo; 

Cooperativas; Ateliês comunitários. 

 

Eixo Tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social 

 

Pré-Requisitos 

Ser professor do ensino básico das instituições públicas de ensino OU cidadão 

com interesse na área. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

40 horas. 

 

Turno: 

Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 
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Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

24. ARTE URBANA: GRAFITE 

Conheça o curso: 

O curso apresentará conceitos básicos da arte de rua, desde o grafite até a 

pichação. Além disso, serão realizados exercícios práticos de elaboração artística de 

formas, cores e imagens. Os alunos serão orientados na elaboração de um projeto 

coletivo de arte urbana a ser aplicado em um espaço a definir no entorno do IF Baiano 

Campus Itaberaba.  

Compreensão do uso das cores; desenvolvimento do poder criativo; poder de 

opinião; trabalho em equipe; procedimentos criativos e de execução (como cortar os 

moldes stencil); conscientização social e ambiental; reconhecimento do espaço público 

como realidade e não somente um vácuo entre o ponto de partida e o ponto de chegada; 

imagem e mensagem; conhecimento compartilhado e horizontal. 

 

Mundo do Trabalho 

Por meio da qualificação em arte grafite, despertando os egressos para o 

empreendedorismo individual, com a possibilidade certa de uma renda familiar, além de 

poderem atuar como profissionais criativos (estilistas, arquitetos, publicitários, 

fotógrafos, designers, artistas). 

 

Eixo Tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos. 

 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
CAMPUS ITABERABA 

Avenida Rio Branco, s/n, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46880-000 

Tel.: (75) 3251-2501  E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br 

 

33 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 

 

Turno: 

Diurno 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

 

25. MANEJO DE FRUTEIRAS REGIONAIS 

Conheça o curso: 

O curso apresenta as principais tecnologias de manejo das fruteiras regionais, de 

maneira a aumentar a produtividade, qualidade e conservação de frutos. Desta forma, o 

objetivo é aumentar a rentabilidade de pequenos e médios produtores da região com 

base nos princípios da sustentabilidade agrícola. 

 

Mundo do Trabalho 

Ao terminar o curso, o aluno estará apto para atuar na produção de fruteiras 

regionais, aplicando técnicas que minimizem os impactos sociais e ambientais. 
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Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

Máx. de 60 horas. 

 

Turno: 

Matutino/ Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

26. PÓS-COLHEITA DE FRUTAS REGIONAIS 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é desenvolver habilidades voltadas para a atuação no setor 

de pós-colheita de frutas na região, desde a seleção, com base na qualidade, até o 

armazenamento. Durante as aulas, o participante realizará atividades que propiciam a 
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sua familiarização com o ambiente de packing houses, visando à utilização correta de 

instrumentos e equipamentos, bem como a segurança no ambiente de trabalho. 

 

Mundo do Trabalho 

Perspectiva de trabalho junto a fazendas, cooperativas, Propriedades familiares; 

Empresas frutícolas. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

Máx. 60 h 

 

Turno: 

Matutino/ Vespertino/Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 
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27. PROCESSAMENTO DE LEITE E DERIVADOS 

Conheça o curso: 

O curso tem como objetivo capacitar pessoas para atuar na área de 

processamento de leite e seus derivados, visando agregar valor à matéria-prima 

produzida na região, promover o melhor aproveitamento do leite e manipular alimentos 

de forma consciente, prevenindo doenças e minimizando os impactos ambientais de sua 

atividade. 

 

Mundo do Trabalho 

Perspectiva de trabalho junto a fazendas, empresas e cooperativas que atuam no 

ramo de laticínios. 

 

Eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

Máx. 120 horas. 

 

Turno: 

Matutino/ Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 
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Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

28. GESTÃO DE MICROEMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é contribuir para o desenvolvimento e o crescimento social 

sustentável, qualificando os participantes a formalizar, melhorar a gestão e expandir a 

atuação de seus microempreendimentos ou cooperativas que operem no Território de 

Identidade Piemonte do Paraguaçu e, em especial, no entorno do Campus. Com as 

aulas, os discentes devem compreender as vantagens de regularização de um 

empreendimento e a importância de gerir os investimentos para o seu negócio. O curso 

também apresenta os princípios da Economia Solidária, uma vez que são a implantação 

de atividades técnicas de trabalho social e solidário são frequentes na região. 

 

Mundo do Trabalho 

Idade mínima de 16 anos.  Ensino Fundamental I Completo. Atuar ou ter alguma 

experiência em associativismo, cooperativismo, pequenas empresas e/ou comércio. Para 

a matricula apresentar carta auto declaratória  sobre a experiência que tem na área. 

 

Eixo Tecnológico: 

Gestão e Negócios. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos.  Ensino Fundamental I Completo. Atuar ou ter alguma 

experiência em associativismo, cooperativismo, pequenas empresas e/ou comércio. Para 

a matricula apresentar carta auto declaratória  sobre a experiência que tem na área. 

 

Vagas: 

30 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
CAMPUS ITABERABA 

Avenida Rio Branco, s/n, Centro, Itaberaba-BA, CEP 46880-000 

Tel.: (75) 3251-2501  E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br 

 

38 

 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

29. PROCESSAMENTO DE QUEIJOS, IORGUTE E DOCE DE LEITE 

Conheça o curso: 

O desenvolvimento de novos produtos lácteos vem crescendo substancialmente a 

cada ano, o que confere à indústria de lacticínios um importante mercado, além de 

garantir a distribuição de variados produtos ao consumidor. Dentre os produtos lácteos 

de grande importância nacional podemos destacar os queijos, a manteiga, requeijão, 

iogurte, bebidas lácteas e doce de leite. O objetivo deste curso é capacitar pessoas para 

atuar na área de processamento de derivados do leite - como queijos, iogurte e doce de 

leite -, buscando agregar valor à matéria-prima produzida na região. 

 

Mundo do Trabalho 

Após concluir o curso, o profissional será capaz de auxiliar e atuar no 

processamento de derivados do leite, cumprindo as boas práticas de manipulação de 

alimentos em pequenas agroindústrias ou ambientes domésticos. 

 

Eixo Tecnológico: 

Produção Alimentícia. 
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Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e ser alfabetizado. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

Máx. 60 horas 

 

Turno: 

Diurno ou Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

30. REAPRENDENDO MATEMÁTICA 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é revisar e reforçar os conhecimentos adquiridos na 

disciplina de Matemática no decorrer do ensino fundamental, proporcionando um 

melhor desempenho dos alunos no Ensino Médio. 

 

Mundo do Trabalho 
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Ao finalizar este curso, o aluno terá melhores condições para continuar seus 

estudos, bem como estará mais preparado para lidar com situações do dia a dia que 

envolvam matemática. 

 

Eixo Tecnológico: 

Desenvolvimento Educacional e Social. 

 

Pré-Requisitos 

Alunos a partir do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

Vagas: 

40 vagas 

 

Carga Horária: 

60 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

31. SUINOCULTOR 

Conheça o curso: 
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O curso de Formação Inicial e Continuada em Suinocultor, na modalidade 

presencial, tem como objetivo geral proporcionar aos seus egressos a possibilidade de 

atuação como suinocultores, capazes de manejar suínos em todas as fases de criação 

livre ou confinada (reprodução, alimentação, sanidade), como também, proporcionar o 

desenvolvimento do nível de escolaridade desses egressos. Ao concluir a sua 

qualificação profissional, o egresso do curso de Suinocultor deverá ser um profissional 

que possua condições para: executar e/ou orientar práticas inerentes à escolha de raças, 

linhagens e cruzamentos de suínos; planejar uma criação de suínos com adequadas 

instalações, equipamentos e ambiência; adequar o sistema de criação de suínos, de 

forma que garanta eficiência produtiva de acordo com as normas sanitárias exigidas; 

realizar práticas de manejo alimentar, sanitário, reprodutivo e produtivo, além de 

gerenciamento do empreendimento, com prudência na preservação do meio ambiente, 

segurança no trabalho e bem-estar animal. 

 

Mundo do Trabalho 

Perspectiva de trabalho junto a fazendas, cooperativas, Propriedades familiares. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

200 horas. 

 

Turno: 

Matutino e Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 
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O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Santa Catarina) 

 

32. INSTALADOR E REPARADOR DE REDES DE COMPUTADORES 

Conheça o curso: 

O curso tem como objetivo preparar o participante para montar, instalar, 

configurar e reparar redes de computadores e seus sistemas operacionais, equipamentos 

ativos e aplicativos de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade. 

 

Mundo do Trabalho: 

Ao concluir a sua qualificação profissional, o egresso do curso de Instalador e 

Reparador de Redes de Computadores deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite: 

• Ajudar a planejar e executar serviços de manutenção de computadores. 

• Substituição, reparação e instalação de peças, componentes de computadores, 

de hardware, software e configuração de sistemas operacionais, seguindo as normas de 

segurança, higiene e proteção ao meio ambiente e a saúde no trabalho. 

Além das habilidades específicas da qualificação profissional, estes estudantes 

devem estar aptos a: 

• adotar atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os 

processos de socialização humana em âmbito coletivo e percebendo-se como agente 

social que intervém na realidade; 

• saber trabalhar em equipe; e 

• ter iniciativa, criatividade e responsabilidade. 

 

Eixo Tecnológico 

Informação E Comunicação 

 

Pré-Requisitos 

Ensino Fundamental II Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 
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Carga Horária: 

200 horas. 

 

Turno: 

Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

(Fonte: Adaptado do IF Rio Grande do Norte) 

33. PRODUTOR DE OLERÍCOLAS 

Conheça o curso: 

O curso tem como objetivo atender às demandas por informações sobre 

tecnologias que possibilitem a melhoria da qualidade da produção de hortaliças com 

ganhos para o produtor e o consumidor. 

 

 

Mundo do Trabalho 

Além da perspectiva de trabalho junto à fazendas, propriedades familiares, 

cooperativas, o trabalhador poderá resgatar objetivos de vida profissional e pessoal 

podendo atuar como trabalhador autônomo. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 
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Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I incompleto. 

 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

24 horas. 

 

Turno: 

Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 
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34. CURSO DE PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS E RESTAURAÇÃO 

FLORESTAL – Parte 1 

Conheça o curso: 

Este curso tem por objetivo dar conhecimento aos interessados em produzir 

mudas nativas para projetos de reflorestamento e restauração florestal. Abrange o 

conhecimento de ecologia florestal, noções de identificação botânica, identificação de 

boas matrizes para sementes, dispersão de sementes, técnicas para germinação, 

beneficiamento de sementes, técnicas de produção de mudas. Planejamento de viveiro, 

planejamento de área de coleta de sementes, georreferenciamento de matrizes. 

Equipamentos necessários na implementação de um viveiro comercial de mudas 

nativas. Gestão pela qualidade total de sementes e mudas. 

Aspectos legais, credenciamento de viveiro junto ao MAPA, e registro da área 

de coleta de sementes nativas. Credenciamento do produtor de mudas e do produtor de 

sementes. Modelos de restauração vigentes, grupos ecológicos e funcionais. 

Como é o mercado de mudas nativas, o que é importante pesquisar, mapear e 

avaliar antes de iniciar um viveiro comercial? Todas estas questões serão abordadas 

neste curso, experiências práticas serão compartilhadas e analisadas durante o curso. 

 

Mundo do Trabalho 

O Egresso do curso estará habilitado a iniciar seu próprio negócio de produção 

de mudas nativas, atuar em projetos de restauração florestal e/ou apoiar iniciativas desse 

porte. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima 16 anos. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

24 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino/ Noturno. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDmcuCztbSAhUCiZAKHdkGCtUQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fibflorestas.org.br%2Floja%2Fcursos%2Fcurso-producao-mudas-nativas-belo-horizonte-mg.html&usg=AFQjCNGKJZX_5fntAk6N34ZZjppFwvQ5rg&sig2=j06JP_RZJqw2qfDRAaLXsg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDmcuCztbSAhUCiZAKHdkGCtUQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fibflorestas.org.br%2Floja%2Fcursos%2Fcurso-producao-mudas-nativas-belo-horizonte-mg.html&usg=AFQjCNGKJZX_5fntAk6N34ZZjppFwvQ5rg&sig2=j06JP_RZJqw2qfDRAaLXsg
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Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio de 

análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

35. ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA 

Conheça o curso: 

O Curso de Alimentação Alternativa aborda pertinentes sobre a alimentação 

alternativa; Conhecer os princípios e fundamentos da alimentação alternativa; Aprender 

diferentes receitas de aproveitamento alimentar; Conhecer o valor nutricional dos 

alimentos; Reconhecer a importância dos nutrientes para uma alimentação saudável. 

 

Mundo do Trabalho 

Além da perspectiva de trabalho junto à restaurantes, merendeira escolar, o 

trabalhador poderá resgatar objetivos de vida profissional e pessoal podendo atuar como 

empreendedor individual e abrindo seu próprio negócio. 

 

Eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 15 anos e Ensino Fundamental II incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 
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20 horas. 

 

Turno: 

Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

36. PRODUÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS 

Conheça o curso: 

A Produção de bolos e biscoitos é uma atividade desenvolvida por muitas 

famílias, que já descobriram que, além de atender às necessidades de consumo, esta 

atividade constitui uma importante alternativa de renda e valoriza a cultura e as 

tradições. Com este curso, será possível produzir biscoitos e bolos caseiros tradicionais, 

para o consumo próprio ou para a comercialização.  

 

Mundo do Trabalho 

Além da perspectiva de trabalho junto à restaurantes, estabelecimentos que 

comercializam alimentos, merendeira escolar, o trabalhador poderá resgatar objetivos de 

vida profissional e pessoal podendo atuar como empreendedor individual e abrindo seu 

próprio negócio. 

 

Eixo Tecnológico 

Produção Alimentícia. 
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Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

24 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 
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37. ETIQUETA EMPRESARIAL E O MERCADO DE TRABALHO 

 

Conheça o curso: 

O objetivo do curso é mostrar aos participantes a importância do 

desenvolvimento pessoal e qualificação profissional para adquirir as competências, 

habilidades e atitudes tão exigidas para se inserir no mercado de trabalho. 

 

Mundo do Trabalho 

O mundo do trabalho tem exigido dos profissionais e trabalhadores mudanças 

comportamentais e perfis condizentes aos interesses organizacionais. Com isso, o 

profissional que deseja conquistar seu espaço, precisa estar atento a essas mudanças e se 

adequar cada vez mais às exigências do mercado globalizado. 

 

Eixo Tecnológico 

Administração 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

16 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula, 

laboratório e equipamentos, e havendo necessidade o Campus conta com o apoio 

instituições parceiras. 
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Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

38. INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA E PLANEJAMENTO 

AGROECOLÓGICO 

Conheça o curso: 

Este curso tem por objetivo balizar conceitos sobre Agroecologia, 

Agroecossistemas, Planejamento Agroecológico da propriedade rural, transição 

agroecológica, Práticas Agroecológica. Conhecer o próprio Agroecosistema onde 

estamos inseridos, potenciais, riquezas, clima, recursos naturais e sua limitações. 

 

Mundo do Trabalho 

O egresso deste curso pode atuar em orientações sobre planejamento 

agroecológico, elaboração de diagnóstico de avaliação de potenciais e limitações locais. 

Em pequenos projetos de transição agroecológica, produção agroecológica e 

planejamento rural. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

24 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino/ Noturno. 
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Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

39. CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA 

Conheça o curso: 

Este curso tem por objetivo esclarecer sobre os procedimentos legais vigentes 

sobre o processo de certificação orgânica. Quais as formas de certificar a produção e o 

processamento de produtos orgânicos. Sistema Orgânico de Certificação por Auditoria, 

Participativa e Social, qual a diferença entre cada sistema, qual é mais apropriado para 

cada caso. Certificação de origem, elos da cadeia produtiva, etapas do processo de 

certificação. O que é acreditação, quais instituições estão habilitadas para acreditar um 

sistema orgânico de produção e processamento. O que versa a lei brasileira de produção 

orgânica 10.831 e suas instruções normativas para o processo de certificação orgânica. 

  

Mundo do Trabalho 

O egresso do curso estará habilitado a orientar processos de certificação 

orgânica, organizar processos de Controle Interno de Qualidade Orgânica de produção, 

apoiar e fomentar a criação de Organizações Participativas de  Conformidade Orgânica - 

OPAC´s, dentre outras atuações junto ao mercado de produtos orgânicos. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos. 
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Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

24 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

40. IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS, INDICADORAS DE 

SOLO E ALIMENTÍCIAS 

Conheça o curso: 

Este curso tem por objetivo a aprendizagem de botânica aplicada a identificação 

de ervas e plantas espontâneas, aplicadas ao conhecimento de ecótipos, que são plantas 

que tem sua ocorrência diretamente ligada as condições e tipos de solo, tornando-se 

assim plantas indicadoras da qualidade e estrutura do solo. Muitas destas plantas 

também podem ser utilizadas na alimentação humana e tem qualidades nutracêuticas, 

que são plantas que contem complexos vitamínicos que previnem doenças e/ou 

deficiências nutricionais. O estudante aprenderá a identificar estas plantas e seus usos. 
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Mundo do Trabalho 

O egresso do curso poderá atuar em orientações no campo sobre estrutura e qualidade 

dos solos, identificação de plantas espontâneas, usos das Plantas Alimentícias Não 

Convencionais – PANC´s, preparados simples de plantas alimentícias. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 16 anos. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

24 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino/ Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 
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41. MEIO AMBIENTE E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Conheça o curso: 

O Curso tem o compromisso de contribuir com a qualidade ambiental, com base 

em práticas sustentáveis, em tempo que busca colaborar na promoção da autonomia da 

mulher, o fortalecimento do seu papel na sociedade como um ator produtivo, com vistas 

ao desenvolvimento sustentável local/regional, bem como a melhoria da qualidade de 

vida individual e coletiva de cada uma dessas mulheres e de seus pares. Ainda como 

contribuição a qualidade de vida das mulheres, o curso busca proporcionar vivências da 

solidariedade, da cooperação mútua e da cidadania entre as participantes. 

 

Mundo do Trabalho 

O profissional que concluir o poderá fabricar produtos que gerem renda, com 

vistas ao reaproveitamento/reutilização de materiais recicláveis. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos E Ensino Fundamental Incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

32 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino OU Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 
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Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

42. TÉCNICAS E ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO FLORESTAL 

Conheça o curso: 

As florestas constituem uma fonte de riqueza ambiental, social e econômica para 

o homem, não só por seus múltiplos usos, mas também pelos serviços e bens que 

proporciona. Aqui, compreende-se por floresta o aspecto vegetacional dos biomas e 

suas inter-relações; e a educação florestal como um desdobramento da educação 

ambiental com enfoque no patrimônio florestal. Neste sentido o curso colabora com 

ferramentas pedagógicas aplicadas como estratégia de ensino e aprendizagem e das 

interações do homem com o meio. 

 

Mundo do Trabalho 

O profissional que concluir o Curso de Formação Continuada em Técnicas e 

Atividades em Educação Florestal deverá ter a capacidade de desenvolver atividades 

interdisciplinares aplicadas ao Ensino de Ciências e disciplinas correlatas; identificar e 

analisar o contexto da preservação e conservação ambiental, para além dos livros 

didáticos e datas comemorativas referentes ao meio ambiente, como fomento ao ensino 

e aprendizagem dos alunos. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 

 

Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos; Professores do Ensino Fundamental e Médio e 

Pedagogos que estejam cursando Nível Superior ou Nível Superior Completo. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

20 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino OU Noturno. 
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Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

 

43. AGENTE JOVEM AMBIENTAL 

Conheça o curso: 

Na perspectiva de um conjunto de esforços para a sustentabilidade ambiental, é 

de fundamental importância a inserção do jovem como agente colaborador das questões 

coletivas, na busca por caminhos inovadores de convivência harmoniosa com o meio 

ambiente. No cenário ambiental atual, o protagonismo juvenil contribui para um olhar 

diferenciado sobre o meio baseado, em especial, mesmo que ainda como ser/cidadão em 

formação, no seu discernimento do que ocorre nos ambientes onde experiência suas 

interações (escola, casa, igreja, comunidade). 

 

Mundo do Trabalho 

O jovem que concluir o Curso de Formação Continuada Agente Jovem 

Ambiental deverá ser capaz de atuar como multiplicador ambiental de modo integrado a 

realidade local; integrar ações de mobilização e organização socioambiental 

desenvolvendo práticas sustentáveis que contribuam com a qualidade ambiental, 

local/regional. 

 

Eixo Tecnológico 

Recursos Naturais. 
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Pré-Requisitos 

Idade mínima de 18 anos E Ensino Fundamental Incompleto. 

 

Vagas: 

25 vagas 

 

Carga Horária: 

30 horas. 

 

Turno: 

Matutino/Vespertino OU Noturno. 

 

Infraestrutura: 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o discente tem à disposição a 

infraestrutura do Campus Itaberaba onde o curso será ofertado, com salas de aula e 

havendo necessidade o Campus conta com o apoio instituições parceiras. 

 

Certificação: 

O discente receberá certificado de conclusão de curso de formação inicial e 

continuada. 

 

Como estudar no IF Baiano 

Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) podem ter ingresso por meio 

de análise socioeconômica ou por sorteio público. Ao se inscrever, o interessado deve 

consultar o edital para verificar a forma de ingresso do curso desejado. 

 

 

 


