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ATA N.° 01 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS ITABERABA

Ata  da  Audiência  Pública  para  confirmação  das
demandas  novos  cursos  a  serem  ofertados  pelo
Instituto Federal Baiano campus Itaberaba, realizada
no  dia  01  de  agosto  de  2019,  às  19  horas  e  10
minutos, na Câmara Municipal de Vereadores.

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezenove horas e dez
minutos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniram-se os servidores do Campus
Itaberaba, representatividades de vários segmentos da sociedade e a comunidade em
geral para análise e confirmação das demandas novos cursos a serem ofertados pelo
Instituto Federal Baiano Campus Itaberaba. A Audiência Pública teve início com a fala
da Diretora-Geral  Substituta,  Neurisângela Miranda,  que ressaltou a importância do
significativo e responsável processo de escuta à comunidade de Itaberaba e municípios
circunvizinhos. Escuta que materializa o compromisso do IF Baiano em participar da
comunidade  nos  processos  de  escolha  dos  novos  cursos  a  serem  ofertados  no
Campus Itaberaba tendo em vista sua inserção e proximidade com dois territórios de
identidade: Piemonte do Paraguaçu e Chapada Diamantina. Agradeceu a cada servidor
e  a  cada  servidora  que  colaborou  para  realização  deste  evento  e  apresentou  os
integrantes da Portaria do estudo de demanda. A partir desse momento, Neurisângela
Miranda,  Diretora  Acadêmica  e  Diretora  Geral  em Exercício,  em nome do  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  e  também  como  membro  da
Comissão do Estudo de Demanda, declarou aberta a Audiência Pública e passou a
coordenar os referidos trabalhos. Salientou que a confirmação de demandas suscitadas
por diversos segmentos da sociedade e que neste momento, estes mesmos segmentos
estavam reunidos para fazer a escuta destas demandas na medida em que se buscava
não  somente  as  confirmações,  mas  também  argumentos  que  balizariam  estas
escolhas. Ressaltou que o IF Baiano não busca o conhecimento e a oferta dos cursos
para o próprio IF Baiano, mas que este se coloca a serviço da comunidade para ofertar
ensino, pesquisa e extensão numa dimensão que contemple aqueles e aquelas que
procuram  o  instituto  em  seu  itinerário  formativo.  Com  a  perspectiva  de  ouvir  os
argumentos  dos  mais  variados  segmentos  da  comunidade,  convidou  a  compor  a
tribuna de representatividades as seguintes pessoas: Representando a equipe gestora
do Campus do IF Baiano, bem como os servidores Técnico-administrativos do Campus
Itaberaba, o Diretor Administrativo, o Sr. Arlem Souto Barros. Representando a Gestão
acadêmica e a coordenação de parcerias e de ensino do campus Itaberaba, o Sr. Hélio
Rodrigues  de  Oliveira.  Representando  a  Comissão  de  Estudo  de  Demanda  e  as
Comissões  Locais  de  Ingresso  do  IF  Baiano,  o  Sr.  Jeferson  Matos  Andrade.
Representando  o  Poder  Executivo,  em  nome  do  Prefeito  Municipal  de  Itaberaba,
Ricardo Mascarenhas, senhor Secretário de Agricultura, Meio ambiente e Comércio o
Senhor Salomão Murilo Moreira Sampaio Santos. Representando o Poder Legislativo e
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também as famílias dos estudantes, o Sr. Samuel de Oliveira Souza. Representando o
Poder Judiciário, particularmente no âmbito do Ministério Público da Bahia, o promotor
Thiego  de  Oliveira  Matos.  Representando  a  Câmara  de  Dirigentes  Logistas  de
Itaberaba-CDL, o Sr. Josmar Ribeiro dos Santos. Representando o Movimento Negro
de Itaberaba,  Movimento  Estudantil  de  Curso de Nível  Superior,  a  senhora  Laurita
Gomes de Jesus e Roberto de Rebouças Gonçalves, respectivamente. Representando
o Jornalismo Regional,  a  Senhora  Deninha Fernandes,  Editora-Chefe  do Jornal  da
Chapada.  Representando os gestores escolares das escolas de ensino fundamental,
convidamos a senhora Normeide dos Santos Moreira, vice-diretora da Escola Municipal
da  5ª  Residência  do  DERBA.   Representando  o  Conselho  de  Desenvolvimento
Sustentável, o senhor Josaniel Santos Azevedo. Representando a Segurança Pública
de Itaberaba, o aspirante Vasconcelos do 11º GBM de Itaberaba.  Representando os
comunicadores locais de Itaberaba, o senhor Ariomar Lamego da Rádio Rosário FM.
Representando  também  o  Senhor  Prefeito,  Ricardo  Mascarenhas,  o  ouvidor  do
Município, Lucas Oliveira. Representando as agremiações estudantis de Ensino Médio,
convidamos  a  estudante  do  IF  Baiano,  Bianca  Alice  de  Sales  Brito.   E  convidou
também, o professor Renato Salgado de Oliveira, para representar o corpo docente do
Campus  Itaberaba.  Realizadas  as  apresentações  iniciais,  Neurisângela  Miranda,
convidou a todos para ficarem de pé para, em sinal de respeito, cantar o Hino Nacional.
Ao final do Hino, ressaltou que a participação de todos, em um momento como este,
evidencia um compromisso muito sério com os rumos da educação e que no IF baiano,
diferente da metodologia de outras instituições, a Audiência Pública é o instrumento
pelo qual a instituição faz escolha dos cursos que serão ofertados. Apontou o rigor
exigido  nessa  escolha  e  que  tal  rigor  perpassa  pela  indicação,  fundamentação  e
aprovação  da  comunidade  na  qual  o  IF  Baiano  está  inserida.  Nesse  sentido,  é
responsabilidade  do  IF  Baiano  levar  e  divulgar  os  nossos  cursos  em  todos  os
territórios: Piemonte do Paraguaçu e da Chapada Diamantina explicando também o por
quê  do  grande número de  alunos oriundos de  outros  municípios.  Neste  momento,
passou  a  descrever  a  metodologia  da  audiência  que  consistiu  em  cada
representatividade ter  direito a 3 (três)  minutos de fala,  para que desse enfoque e
parecer sobre a relevância ou não dos cursos apresentados e ao final da fala, indicasse
quais cursos consideraria prioritário tanto para os cursos integrados quanto para os
cursos subsequentes. Também nessa fala deveria emitir parecer sobre a relevância do
curso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos  e  do Ensino Superior  ora
apresentados.  Após este momento seria aberto o tempo de 15 minutos de tribuna livre
para que, aqueles que quisessem, pudessem ter a oportunidade para manifestações.
Posteriormente a isso,  encaminhar-se-ia para uma votação aberta para eleição das
ofertas prioritárias do curso e neste ponto em específico, A Diretora Geral Substituta,
lembrou sobre o questionário aplicado através do OPINA, mecanismo institucional pelo
qual se deu a manifestação das pessoas acerca da relevância dos cursos a serem
ofertados.  Ressaltou  o  rigoroso  processo  de  escuta  da  comunidade  interna,  das
representatividades, das comissões locais de ingresso e dos grupos da sociedade civil
e  organizada,  com as quais  o  IF  Baiano tem mantido  diálogo,  para  indicação das
demandas.  
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Para  melhor  fundamentar  a  fala  de  cada  um  bem  como  otimizar  os  rumos  das
decisões, Neurisângela Miranda, fez uma breve apresentação dos dados relativos à
Itaberaba  e  região,  apontando  índices  socioeconômicos,  populacionais  e  de
desenvolvimento  humano,  com  base  em  dados  extraídos  do  IBGE,  Ministério  da
Cidadania e do Observatório do Mundo do Trabalho do Governo do Estado da Bahia.
Também  mostrou  dados  do  perfil  dos  alunos  que  chegam  ao  Campus  Itaberaba
segundo a Plataforma Nilo Peçanha.  Nesse contexto, observou que o Campus não
oferta cursos voltados para formação de professores e na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos- EJA, e que dentro do caráter rigoroso de oferta, foi exigido à unidade
ofertar curso de formação de professores e um curso para jovens e adultos, razão pela
qual uma licenciatura em Ciências Biológicas e um curso na referida modalidade foram
inseridos no rol de cursos a serem apreciados.  Também justificou a inclusão de novos
Cursos Técnicos Subsequentes e Integrados, considerando a necessidade de ampliar
o  número  de  alunos  no  Campus  Itaberaba  e  equilibrar,  por  exemplo,  a  Relação-
Professor (RAD) uma vez que esta é 11,70, estando abaixo da média estipulada pela
Lei que é de 20 alunos por professor.  Apresentou indicadores institucionais como o
número de matrículas nos cursos técnicos subsequente e integrado, de licenciatura e
na modalidade EJA bem como a evolução dos projetos de pesquisa e extensão do
campus.  Salientou que a indicação dos cursos a serem apresentados ocorreu a partir
de uma reflexão acerca do contexto socioeconômico do município de Itaberaba, do
caminhar  para  cumprir  as  metas  institucionais  estabelecidas  para  o  campus,  da
infraestrutura, do número e qualificação do corpo docente atuais e da própria demanda
da  comunidade.  Foram  tais  características  e  critérios  que  levaram  a  pontuar  e
apresentar o estudo de demanda com esses cursos.  Ressaltou que, embora houvesse
a sugestão para outros cursos, a indicação não ocorreu pois não havia condições de
escutar a comunidade de uma forma muito aberta, considerando que o Campus não
dispõe das condições necessárias para atendimento dessas demandas, a exemplo dos
cursos de Engenharia e Medicina. Nesse sentido, disponibilizou-se um rol de cursos
que no decorrer dos três anos de validade do estudo de demanda e dessa audiência
pública, o campus teria condições de ofertá-los. Posteriormente, realizou uma breve
apresentação referente aos cursos e aos perfis dos egressos de cada um, dados que
subsidiariam a organização das escolhas e com efeito, também, a organização dessa
audiência.  Os  cursos  apresentados  foram  o  Curso  Técnico  em  Administração,
Informática para a Internet, Zootecnia e Agricultura a serem ofertadas nas modalidades
integrada e subsequente. O curso Técnico em Agropecuária, já ofertado na modalidade
subsequente, foi  trazido para apreciação na modalidade em Educação de Jovens e
Adultos  com todo  o  redimensionamento  de  linguagem e  currículo  para  atender  às
peculiaridades dos Jovens e Adultos.  Nesse sentido,  propôs o  curso técnico a  ser
oferecido na modalidade de alternância. Apontou, também, que uma nova demanda
surgiu a partir da abertura do rol dos cursos, apresentando-se como um curso técnico
alternativo  ao  de  Agropecuária,  considerando  a  dificuldade  e  complexidade  desse
curso.  Seria,  nesse  contexto,  apresentado  o  Curso  Técnico  em  Agroecologia  que
atende ao que pretende-se almejar com o curso de agropecuária, porém agregando
práticas  ecológicas  e  de  educação  ambiental  e  cumprindo  o  papel  na  oferta  da
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modalidade  EJA.  Justificou  o  surgimento  da  proposta,  advinda  dos  grupos  de
agricultores que manifestaram, através de cartas de apoio, a necessidade de oferta
deste  curso  que  foi  colocado  em  apreciação.  No  âmbito  dos  cursos  superiores,
considerando que o campus está em déficit na formação de professores, o curso de
licenciatura em Ciências Biológicas foi a indicação, justificada pela própria procura do
curso, pela infraestrutura e quadro docente já existentes, com possibilidade real de ser
oferecido no próximo ano.  Feitas todas essas observações, Neurisângela Miranda,
passou a palavra à tribuna de representatividade fazer as considerações a respeito dos
cursos,  conforme  informado  anteriormente.   O  Diretor  Administrativo  do  Campus
Itaberaba, Arlem Souto Barros, iniciou cumprimentando a todos os presentes e iniciou
sua fala ressaltando a importância e o caráter democrático desse momento tanto para
a instituição quanto para o município de Itaberaba. Evidenciou a importância de as
ofertas apresentadas estarem alinhadas com o desenvolvimento regional e local e com
o objetivo da instituição considerando que o curso escolhido tem implicações na parte
acadêmica bem como administrativa e orçamentária. Nesse sentido, explicou que cada
curso apresentado tem um valor orçamentário diferente e que isso implica nos recursos
repassados pelo Governo Federal. A partir desta breve explanação, agradeceu pelos
envolvidos no processo de  confirmação da demanda dos novos cursos ao passo que,
apontou as etapas inerentes a este processo, ressaltando mais uma vez a importância
de se fazer uma escolha assertiva em benefício da comunidade de Itaberaba e região.
O  professor  Hélio  Oliveira  também  saudou  e  agradeceu  todos  os  presentes.
Apresentou-se como o representante do Núcleo de Parcerias Institucionais e citou a
fala  advinda  da  Pró-Reitora  de  Desenvolvimento  Institucional  que  apontou  a
necessidade em focar na proposta de cursos voltados para a Educação de Jovens e
Adultos. Não apenas por necessidade ou desejo do Instituto, mas sobretudo por uma
questão legal. Como participante da equipe de estudo de demanda, evidenciou  as
discussões  realizadas  entre  a  comunidade  interna  e  externa.  Destacou  o  Curso
Técnico em  Agropecuária para a oferta na modalidade EJA e o Curso Superior de
Licenciatura em Ciências Biológicas ressaltando a extrema importância, principalmente
para o público do IF Baiano Itaberaba e para região, de que esses cursos pudessem
ser amplamente aprovados pela comunidade, visto que é uma necessidade apontada
pela própria população. Neurisângela Miranda, a título de esclarecimento, explicou que
cada pessoa deveria escolher um curso por modalidade. Cada deveria eleger como
prioridade e dizer se os demais seriam relevantes ou não. Por que aqueles que não
fossem  relevantes  sairiam  da  lista,  caso  todos  fossem  considerados  relevantes
permaneceriam com a possibilidade de serem ofertados ao longo dos três próximos
anos.  Feito o pertinente esclarecimento, deu-se sequência à rodada de falas. Lucas
Hayne,  ouvidor  do  município,  representando  o  Prefeito  Ricardo  Mascarenhas,
primeiramente,  cumprimentou  e  agradeceu  a  todos.  Enalteceu  a  importância  do
trabalho  realizado  pelo  IF  Baiano  e  também  pela  gestão  anterior  no  processo  de
implementação do Campus.  Explicou a escolha do seu voto pautada na perspectiva de
que a cidade de Itaberaba é muito dinâmica tanto no campo agropecuário quanto na
área urbana, na questão do comércio, de modo que se torna muito importante a oferta
de novos cursos considerando esta realidade à medida que o comércio estabelece
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novas formas e diretrizes de atuação. Apontando a presença de representante da CDL
e do A-mei an Audiência, reiterou a necessidade de capacitar os jovens de hoje a fim
de obter resultados promissores no futuro nessa área.  Ressaltou a qualificação técnica
e docente do Instituto, acreditando na capacitação destes alunos com vistas a somar e
fazer a diferença na comunidade. Demonstrou o apoio e dedicação do Prefeito Ricardo
mascarenhas para com o Campus e também da busca por recursos para o Instituto,
visto que a unidade está em implantação e muitas coisas ainda precisam ser feitas, a
exemplo do término da obra de construção do refeitório. Concluiu agradecendo mais
uma vez e confiando na qualidade dos cursos a serem ofertados. Antes da fala da
próxima representatividade,  A Diretora  -  Geral  convidou  o  professor  Ubiratan,  para
apresentar uma nova demanda manifestada através de diversas cartas de apoio e de
solicitação de associações e cooperativas locais para a inclusão do Curso Técnico em
Agroecologia na modalidade EJA. Neurisângela Miranda pediu a inclusão deste novo
curso no questionário de cada um para que o curso pudesse ser também colocado em
apreciação.  O  professor  Ubiratan  saudou  e  agradeceu  a  presença  de  todos  os
presentes, ao passo que, ressaltou a importância desse momento, especialmente para
aqueles que mais demandam e necessitam desses cursos que estão sendo ofertados.
Iniciou sua fala fazendo uma ressalva em relação à oferta de um dos cursos proposto,
o  curso  de  Agropecuária  na  modalidade  EJA.  Considerando  que  este  curso  seria
voltado  para  jovens  e  adultos,  em  conversas  com  representantes  de  algumas
associações e cooperativas, e também de docentes da área de Ciências Agrárias do
Campus, manifestou uma alternativa ao proposto.  O professor Ubiratan defendeu a
proposta da oferta do Curso Técnico em Agroecologia, dentro da mesma modalidade
(Proeja) justificando que tal curso atenderia aos anseios voltados para a dedicação do
homem  do  campo,  porém  com  uma  praticidade  muito  maior  que  o  curso  em
Agropecuária  visto  que  este  demandaria  um  conhecimento  técnico-científico  muito
maior,  com uma jornada  de  aulas  teóricas  mais  expressivas  e  menos  operacional
quando comparado com o curso de Agroecologia.  O curso em Agroecologia, nesse
sentido, abarcaria as demandas técnicas presentes no curso de Agropecuária, porém
com um viés muito mais prático e aplicável, sobretudo ao se considerar a importância
da preservação dos recursos naturais e da relevância em valorizar o homem do campo.
Considerando  que  este  homem  foi  impedido  de  realizar  seus  estudos  na  época
adequada,  O curso  em Agroecologia,  com a  oferta  voltada  para  jovens  e  adultos,
possibilitaria aquisição de uma formação que contribuiria para o desenvolvimento do
meio rural dentro de uma perspectiva ecológica.  Por fim, ressaltou a relevância do
curso  apresentado,  ao  passo  que  convidou  aos  presentes  a  analisarem  a  oferta
proposta.  Neurisângela Miranda registrou a presença de outras representatividades
como a da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação, do Conselho Municipal
de  Desenvolvimento  Sustentável  de  Itaberaba,  de  instituições  religiosas:  a  Loja
Maçônica  Deus,  Justiça  e  Fraternidade  e  da Igreja  Nossa  Senhora  do  Rosário.
Registrou também a presença de representantes do MST e da Copaita. Convidou o
Senhor Aderval Queiroz da Silva, Diretor-Presidente da Copaita para compor a tribuna
e  apresentar  suas  consideração  aos  cursos  apresentados.  A discente  do  Campus
Itaberaba e representante do Grêmio Estudantil,  integrante da Diretoria de Políticas
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Afirmativas, Alice Brito, salientou a importância dos novos cursos para o crescimento
da  economia  de  Itaberaba  e  das  regiões  circunvizinhas  e  destacou  o  ensino  de
qualidade ofertado pelo Instituto. Apresentou a escolha dos alunos do Curso Técnico
Integrado em Agroindústria, caso estes fossem integrar o IF Baiano nesse momento.
Após discussão entre os alunos, a escolha do grupo foi para o Curso em Administração
visto que, pela faixa etária destes estudantes, o curso de Administração permitiria tanto
o  aluno  atuar  na  área  agrária  quanto  na  área  urbana.  Evidenciou  a  importância,
também, do curso na modalidade EJA, tendo em vista que muitas pessoas ainda não
tiveram  a  oportunidade,  por  motivos  específicos,  de  concluir  o  Ensino  Médio,
justificando  que com a oferta  desse curso  essa  oportunidade seria  alcançada.  Em
contrapartida à escolha do grupo de alunos, Alice optou por escolher o Curso Técnico
em Zootecnia tanto para o Integrado quanto para o Subsequente. Escolheu o curso de
Ciências  Biológicas,  como  oferta  de  curso  superior  e  o  Curso  Técnico   em
Agropecuária na modalidade EJA. Jeferson Matos Andrade, presidente da Comissão
Local do Processo de Ingresso de Estudantes, e integrante da comissão deste Estudo
de Demanda, iniciou a fala compartilhando a vivência enquanto presidente da comissão
de ingresso à medida que essa experiência possibilitou que ele e a equipe recebessem
indicações  de  cursos  diretamente  das  pessoas  que  buscavam  o  campus,
especialmente no período de inscrição no processo de ingresso. Apontou que alguns
desses cursos eram mais solicitados, como é o caso dos cursos de Medicina e na área
de  Engenharia  e  afins.  Porém  outros  cursos,  que  tem  se  mostrado  competitivos
atualmente, também foram apontados da mesma forma. Dentre eles, os cursos mais
solicitados, por ordem de indicação, foram os cursos na área de Informática, seguidos
pelo  curso  em  Administração  e  pelo  curso  de  Enfermagem.  Tais  cursos  foram
apontados tanto na modalidade integrada quanto subsequente e na mesma ordem de
indicação. Jeferson fez uma ressalva em relação ao curso de Enfermagem, que apesar
de ter sido muito demandado, a questão de infraestrutura física e de pessoal (docentes
e técnicos) para atender um curso desse tipo seria muito grande e inviável  para o
Instituto,  especialmente no momento de restrição orçamentária  por  que passa o IF
Baiano. Em relação à modalidade subsequente, evidenciou a necessidade de oferta
dos cursos também no turno noturno, haja vista que maior parte desse público trabalha
e que por esta razão, são pessoas que tem dificuldade de acesso à instituição no turno
diurno. Para os cursos superiores, as indicações eram direcionadas para a área de
biologia além de demandas voltadas para oferta de cursos de pós-graduação, na área
de Educação.  Como egresso do curso de Licenciatura em Ciências da Computação e
da rede do IF  Baiano,  ressaltou a importância e emergência  em se ofertar  cursos
voltados para área de  computação/informática chamando a atenção para o fato do
crescimento verificado nas cidades que ofertam esse tipo de curso e defendeu, por fim,
a escolha desse curso pela comunidade. O senhor, Secretário de Cultura, parabenizou
o IF Baiano pela iniciativa democrática e participativa de escuta da comunidade. Como
aluno oriundo da Escola Agrotécnica de Machado, atualmente IF Machado, em Minas
Geras, ressaltou a importância da Instituição em seu processo formativo.  
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Evidenciou a carência de pessoal técnico capacitado no âmbito rural e que a oferta
destes  cursos  forneceria  o  conhecimento  necessário  para  que  o  agricultor,  por
exemplo,  realizasse suas atividades considerando a exploração ambiental  de forma
sustentável e apresentou, nesse sentido, um programa criado pela Prefeitura Municipal,
com vistas a fornecer capacitação inicial de preparo do solo a 286 famílias. Escolheu o
curso  em  Agropecuária  na  modalidade  Técnico  Integrado  para  jovens  e  adultos.
Ressaltou também a necessidade muito grande da população da busca pela renda e o
caráter participativo das cooperativas e associações na nova era, tendo em vista a
valorização dos agricultores que estão ligados ao associativismo. Desse modo, o Curso
Técnico em Administração na modalidade subsequente foi escolhido como opção de
oferta, considerando que tal curso poderá trazer resultados extremamente positivos à
sociedade,  principalmente,  aos  nossos  produtores  que  tanto  carecem  dessa
administração no cotidiano de suas atividades produtivas. Apontou por fim o curso de
licenciatura  como  importante  e  significativo  para  o  município  e  concluiu  sua  fala
reiterando a importância da formação de base da população pretendo alcançar uma
progressista,  mais  parceira  e  associativista  levando  em conta  à  proteção  ao  meio
ambiente e sustentabilidade no meio de produção. Neurisângela Miranda convidou o
presidente e representante da Associação de  Microempreendedores e Empresários de
Itaberaba-  A-mei,   Senhor  Gilson  Nascimento  Santos,   para  compor  a  tribuna  de
representatividades  e  também  para  representar  o  cooperativismo  local,  o  Senhor
Aderval Queiroz, Diretor-Presidente da COPAITA. O representante do legislativo e das
famílias dos alunos do campus Itaberaba, Senhor Samuel de Oliveira, iniciou sua fala
cumprimentando a todos os presentes e relatou sobre o processo de inserção do filho
no Curso Técnico Integrado e reconheceu a qualidade do ensino e dos profissionais
envolvidos na Instituição e do papel da educação pública para o processo formativo
dos estudantes.  Falou sobre sua atuação junto a Prefeitura Municipal de Itaberaba
para a concessão do transporte para os estudantes do campus e ressaltou por fim, a
importância e necessidade de cobrar, junto a outros agentes políticos, melhorias na
unidade  de  ensino.  O  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento
Sustentável,  Sr.  Josaniel  Azevedo,  saudou  a  todos  os  presentes  e  iniciou  suas
considerações  ressaltando  a  importância  da  Educação  e  também  do  momento
democrático de escolha dos cursos a serem ofertados pelo IF Baiano. Como aluno do
Curso Técnico em Agropecuária, reconheceu a qualidade do ensino ofertado, ao passo
que, destacou a valorização trazida com a implantação dos cursos na área agrária,
tendo em vista o ambiente rural  do qual  a maioria dos estudantes do campus são
oriundos. Considerando as características do meio em que o Instituto está inserido, o
desenvolvimento  da  produção  de  Abacaxi  na  cidade  de  Itaberaba  bem  como  o
crescente empreendedorismo rural, ressaltou a necessidade de fomentar à formação
técnica voltada para atuação no meio rural de forma sustentável e com vistas à fixação
do  homem  no  campo.  Levando  em  conta  a  experiência  no  Conselho  de
Desenvolvimento  Sustentável  e  com  a  relação  estabelecida  com  os  agricultores,
manifestou o desejo de implementação de cursos que viessem a atender aos anseios
da  classe  agricultora  e  defendeu  a  oferta  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  na
modalidade  EJA.  Considerou  todos  os  cursos  como  sendo  importantes,  porém
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destacou o Curso Técnico em Zootecnia para oferta na modalidade subsequente.  O
Senhor  Thiego  Matos,  promotor  e  representante  do  Ministério  Público  da  Bahia,
cumprimentou a todos e iniciou sua fala pontuando sobre o fato de que as escolhas
refletem as relações e as atividades que cada um desempenha. Nesse sentido, atuante
na Promotoria do Ministério Público e ligado a questões voltadas ao meio ambiente,
ressaltou a importância na formação de parcerias que permitam a realização de um
diálogo entre a legislação e esse meio ambiente.  Nesse mesmo contexto, evidenciou
as características do meio rural no qual estamos inseridos, destacando a importância
da cultura do abacaxi para a economia local e desenvolvimento social do município,
pontuou também que o investimento em conhecimento e pesquisa são fundamentais
para o desenvolvimento da produção e maior inserção no mercado e que o IF Baiano
certamente se mostra capaz de contribuir desenvolvimento da agricultura local.  Feitas
tais considerações, escolheu o Curso Técnico em Agropecuária na modalidade EJA, e
o Curso Técnico em Agricultura na modalidade Subsequente. Para o curso superior,
manifestou apoio ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  O Senhor Josmar
Ribeiro,  representando  a  Câmara  de  Dirigentes  Logistas  de  Itaberaba,  ressaltou  a
importância da área de gestão e administração e evidenciou a falta dessa capacitação
nas empresas de Itaberaba. Nesse sentido, escolheu o curso em Administração na
modalidade integrada, e tendo em vista a realidade agrária de Itaberaba, considerou
importante o curso em Agricultura na modalidade subsequente. Por fim, escolheu o
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  Representando o Movimento Negro de
Itaberaba, a Senhora Laurita Gomes de Jesus destacou a relação de parceria de longa
data  mantida  com  Instituto  Federal  Baiano  -  Campus Itaberaba.  Ressaltou  a
importância do campus para o município na formação da comunidade em geral, ao
mesmo tempo que chamou a todos para cooperarem no processo de luta com vistas a
manutenção da unidade em Itaberaba,  considerando o cenário  crítico  pelo  qual  as
Universidades e Institutos Federais passam. Com relação aos cursos, considerou todos
de suma relevância para a comunidade,  e  indicou a criação de um curso superior
também voltado para as Ciências Humanas. Concluiu sua fala desejando sucesso ao
Campus.   Neurisângela Miranda comunicou a realização da Chamada Pública para
aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar a ser realizada no dia 21 de
agosto do corrente ano, e convidou a todos também para participação do relançamento
do Livro Sala de Versos e Rimas, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2019 na sede
oficial do Instituto Federal Baiano, Campus Itaberaba. O Senhor Roberto de Rebouças
Gonçalves, estudante de Serviço Social e representante do Movimento Estudantil de
Curso de Nível Superior, iniciou suas considerações reconhecendo o nível de qualidade
que o IF Baiano dispõe para a sociedade, oportunizando à população a ampliação do
campo de conhecimento através não só do ensino, mas da pesquisa e extensão que
possibilita a formação de profissional capacitado para atuação no mercado de trabalho.
Destacou nesse sentido, a importância de avaliar a escolha dos cursos considerando
alguns contextos como a situação dos jovens que precisam migrar da zona rural para o
meio  urbano  em  busca  de  ensino  de  qualidade,  bem  como  o  desenvolvimento
tecnológico que estamos vivenciando atualmente. Ressaltou neste caso, a necessidade
de que os cursos escolhidos permitam o desenvolvimento  das potencialidades dos
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estudantes no próprio campo, fortalecendo a agricultura familiar e o empreendedorismo
mas  também permitindo  que  esse  mesmo  estudante  tenha  acesso  às  tecnologias
crescentes. Diante das opções de curso apresentadas, analisando esse contexto e as
demandas do mercado, Roberto Gonçalves sugeriu como futura implantação cursos
superiores  na  área  de  Tecnologias  da  Informação  e  Ciências  da  Computação  e
considerou como prioridade a implantação do Curso Superior em Ciências Biológicas, o
Curso Técnico em Informática para Internet e em  Administração, nas modalidades
integrada e subsequente,  respectivamente.  Em nome do 11º  GBM de Itaberaba,  o
aspirante  Vasconcelos,  manifestou  apoio  à  escolha  de  cursos  voltados  para
preservação ambiental,  ressaltando a importância de se construir  parcerias entre o
Corpo  de  Bombeiros  e  o  IF  Baiano  com vistas  à  preservação  do  meio  ambiente,
considerando  a  localização  em  que  estamos  inseridos.  Diante  dos  cursos
apresentados,  Vasconcelos  apoiou  a  implantação  prioritária  do  Curso  Técnico  em
Agroecologia  na  modalidade  integrada,  o  curso  de  Zootecnia  na  modalidade
subsequente e o Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas, justificando
que  tais  cursos  permitiriam  a  formação  de  profissionais  preocupados  com  a
preservação do meio ambiente.  Representando os comunicadores locais de Itaberaba,
o Senhor Ariomar Lamego, da Rádio Rosário FM, iniciou sua fala cumprimentando a
todos  e  contextualizando  o  processo  de  chegada  do  IF  Baiano  no  município  de
Itaberaba. Considerando, nesse sentido, o cenário agrário no qual o IF Baiano está
inserido,  defendeu a valorização do trabalho de produção do campo e ressaltou a
importância dos cursos apresentados, destacando a implantação do Curso Superior em
Ciências  Biológicas.  Manifestando  preocupação,  por  exemplo,  com  uso  o
indiscriminado de agrotóxicos pelos agricultores, evidenciou a importância dos Cursos
Técnicos  em  Agricultura,  Zootecnia  e  Agroecologia.   Representando  os  gestores
escolares  das  escolas  de  Ensino  Fundamental,  a  Senhora  Normeide  dos  Santos
Moreira,  vice-diretora da Escola Municipal  da 5ª Residência do DERBA, saudou os
presentes na plenária e na tribuna bem como registrou a satisfação em participar desse
momento ao passo que, reconheceu a importância do IF Baiano em fornecer ensino de
qualidade para Itaberaba e região. Ressaltou a necessidade de a população participar
dos momentos de escuta e evidenciou também a importância dos cursos a serem
ofertados pelo Campus destacando o Curso Técnico Integrado em Agroecologia na
modalidade EJA, o Curso Técnico Subsequente em Zootecnia e o Curso Superior em
Ciências Biológicas.  Neurisângela Maurício registrou a presença do Senhor Gilvan
Couto,  associado  da  A-mei.  Registrou  a  presença  também  da  Senhora  Jérssica
Moreira,  aluna  e  representante  egressa  do  Curso  Técnico  Subsequente  em  Meio
Ambiente  convidando-a  para  compor  a  tribuna  de  representatividades.   A Senhora
Deninha  Fernandes,  Editora-Chefe  do  Jornal  da  Chapada  e  representando  o
Jornalismo Regional, agradeceu o convite em poder participar da Audiência Pública e
destacou o  dever  social  do  Jornal  da  Chapada em colaborar  com esse  momento.
Trabalhando  nos  Territórios  Piemonte  do  Paraguaçu  e  da  Chapada  Diamantina,
Deninha  Fernandes  ressaltou  a  importância  dos  cursos  ligados  à  agricultura  e  à
agropecuária, ao mesmo tempo em que, destacou a importância dos Cursos Técnicos
em Informática para Internet tendo em vista o apoio que este conhecimento poderá dar
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na ampliação da produção agrícola. Para atendimento prioritário, a demanda de oferta
escolhida foi  o Curso Técnico em Agricultura e o Agropecuária, bem como o Curso
Superior em Ciências Biológicas. A Diretora-Geral Substituta, chamou atenção para o
nome correto do Instituto Federal Baiano- IF Baiano, muitas vezes confundido com o
Instituto Federal  da Bahia - IFBA.  O professor Renato Salgado, representante dos
docentes do  Campus Itaberaba, pontuou que a forma como as pessoas observam o
mundo é muito importante para nossas ações e escolhas. Ele acrescentou que essa
escolha dos cursos não é uma divisão entre o rural e o urbano, mas que tem o objetivo
de se complementarem e que os cursos em Informática e Administração foram também
pensados para o espaço rural. Ressaltou a importância do Curso Técnico Integrado na
modalidade Proeja voltado para o curso de Agroecologia, proposta que foi construída
pelos docentes e pela comunidade. Enfatizou a importância de abrir turmas no período
noturno na modalidade Subsequente, a fim de atender o maior número de estudantes
possíveis e escolheu o curso de informática como opção de oferta. Quanto ao ensino
superior  reforçou a  importância  do  Curso Superior  em Ciências  Biológicas.  Senhor
Aderval,  Diretor-Presidente  da  COPAITA,  cumprimentou  a  todos  e  iniciou  sua  fala
citando  sua  vinculação  ao  meio  rural  como  agricultor.  Reiterou  a  percepção  de
importância que o IF Baiano representa para a região de Itaberaba e pontuou que a
região tem se desenvolvido muito com a agricultura e o apoio dado ao cooperativismo
tem sido fundamental para o fortalecimento das cooperativas e produção de Abacaxi
através da Agricultura Familiar. Nesse sentido, ressaltou a necessidade e relevância de
todos os cursos apresentados, mas defendeu o curso de Administração observando
que  esse  curso  poderá  fornecer  o  conhecimento  necessário  para  que  a  produção
agrícola,  vista  como  um  empreendimento,  possa  ser  administrada  de  forma
sustentável. Evidenciou a importância dos cursos de Agricultura e Zootecnia bem como
dos cursos já oferecidos pelo Instituto que tem contribuído para o desenvolvimento da
região.  Os cursos da área ambiental  também foram considerados importantes pelo
Senhor Aderval, haja vista as crescentes discussões, nesse sentido, de forma que tem
auxiliado os produtores rurais a atuar de forma mais consciente com o meio ambiente e
ajudar a produzir de forma sustentável.  O senhor Gilson, representante e presidente
da A-mei- Associação Movimento dos Empreendedores de Itaberaba, iniciou sua fala
referindo-se  ao  processo  de  luta  pela  manutenção  do  IF  Baiano  em  Itaberaba
mencionado pela Senhora Laurita, destacando a necessidade de dar maior visibilidade
ao IF Baiano, dada a grande representatividade e importância que a instituição tem na
comunidade  de  Itaberaba  e  região  e  que  a  comunidade  precisa,  nesse  contexto,
reconhecer o valor da unidade e unir forças a fim de um objetivo comum. Apoiou a
iniciativa do IF Baiano em unir vários segmentos da sociedade para discutir a oferta
dos novos cursos, e ressaltou a importância de oferta de todos eles. Destacou, por sua
vez,  nas  modalidades  integrada  e  subsequente,  a  oferta  do  Curso  Técnico  em
Informática  para  Internet,  embora  tenha  enfatizado  a  relevância  dos  Cursos  em
Agricultura  e  Administração  para  Itaberaba.  Apoiou  o  Curso  Superior  em Ciências
Biológicas  e  colocou-se  à  disposição  para  ajudar  no  que  o  Instituto  precisasse.  A
representante de alunos egressos do IF Baiano - Campus Itaberaba, Jérssica Moreira,
iniciou suas considerações destacando o fato de a comunidade itaberabense ainda não
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ter percebido a importância que a instituição tem para o município e região. Tendo em
vista a inserção do território no Bioma da Caatinga e a proximidade com o Território da
Chapada Diamantina, enfatizou a necessidade de preservação dos recursos naturais e,
considerando também a produção agrícola  no  município,  ressaltou  a  relevância  da
oferta  dos  cursos  da  área  agrária.  Desse  modo,  embora  tenha  reconhecido  a
importância da oferta dos cursos em Administração e Informática, defendeu a oferta
para o Curso Técnico em Agroecologia e dos demais ligados à área agrária.  Encerrado
o momento de fala de cada representatividade, Neurisângela Miranda informou sobre a
disponibilidade  dos  questionários  para  que  todos  pudessem manifestar  acerca  dos
cursos  apresentados  para  posterior  contabilização  e  informou  também  sobre  a
realização da votação  por  aclamação.  Informou sobre  a  oferta  de  Cursos de  Pós-
Graduação que serão ofertados  pelo  IF  Baiano no  próximo ano.   A Diretora-Geral
Substituta orientou sobre a votação que realizar-se-ia naquele momento. Neurisângela
Miranda pontuou que falaria o nome de cada curso por modalidade e a plenária se
deveria se manifestar acerca da relevância ou não de cada curso por aclamação. No
momento posterior,  informou que a votação dar-se-ia pela escolha da prioridade de
oferta  dos  cursos  para  o  próximo  ano.  Após  a  menção  a  cada  curso  em  cada
modalidade,  sendo  todos  amplamente  aprovados  pelos  presentes,  Neurisângela
Miranda declarou a ratificação da relevância de todos os cursos pela comunidade. Para
a confirmação da prioridade de oferta, foram escolhidos por ordem de prioridade os
seguintes cursos: em primeiro lugar, o Curso Técnico Integrado em Informática para
Internet com doze votos orais e trinta e três votos escritos, totalizando quarenta e cinco
votos; Em segundo, o Curso Técnico Integrado em Agricultura com quinze votos orais e
dois  votos  escritos,  totalizando  dezessete  votos;  em  terceiro,  o  Curso  Técnico
Integrado em Administração  com seis  votos  orais  e  oito  votos  escritos,  totalizando
quatorze votos; e em quarto lugar, o Curso Técnico Integrado em Zootecnia com sete
votos  orais  e  três  votos  escritos,  totalizando  dez  votos;  Para  a  confirmação  da
prioridade de oferta na modalidade EJA, o Curso Técnico Integrado em Agroecologia
foi considerado como prioritário unanimemente por votação oral e com dezessete votos
por escrito, ficando em primeiro lugar; o Curso Técnico Integrado em Agropecuária,
ficou  em  segundo  lugar  nesta  modalidade  com  dezoito  votos  por  votação  oral  e
quatorze por escrito totalizando trinta e dois votos; Na modalidade Subsequente, foram
escolhidos por ordem de prioridade os seguintes cursos: em primeiro lugar, o Curso
Técnico Integrado em Informática para Internet com vinte votos orais e dezessete votos
escritos,  totalizando  trinta  e  sete  votos;  em  segundo,  o  Curso  Técnico  em
Administração com nove votos orais e vinte e três votos escritos, totalizando trinta e
dois votos; em terceiro, o Curso Técnico em Zootecnia com doze votos orais e vinte
escritos, totalizando trinta e dois; e em quarto lugar, o Curso Técnico em Agricultura
que não teve votos na votação oral, ficando somente com dezesseis votos na votação
por escrito; Neurisângela Miranda informou sobre a transcrição desta ata na íntegra, de
modo que  todos  já  tinham assinado  a  lista  de  presença  que  segue  anexa  a  este
documento. Agradeceu, por fim, a participação, considerações e manifestação de apoio
de  todos  os  presentes.  Nada  mais  havendo  para  ser  informado,  foi  encerrada  a
audiência  às  22h05min.,  ocasião  em  que  permaneceram  no  local  comunicadores
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itaberabenses e regionais para realização de entrevistas com os envolvidos e escuta
das perspectivas da população, a partir da realização deste evento.
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