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CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Público Alvo

Quantidade
Prevista de
Pessoas a
Atender

Quantidade de
Pessoas
Atendidas

Descrição do Público-Alvo

Grupos
Comunitários 10 1

Dificuldade de executar o planejamento com mais comunidades
rurais/tradicionais em decorrência/atenção ao momento de crise
sanitária de interesse internacional (Pandemia covid-19)

Movimentos
Sociais 1 1

Esse público foi mantido como 1, considerando que conseguimos
atuar com o movimento negro de Serrinha, ao estreitar o diálogo
sobre o projeto junto ao Conselho de Raça, cuja oportunidade
possibilitou replanejar as estratégias de execução do projeto e
apresentar o mesmo ao movimento.

Público Externo
do Instituto 30 20

Conseguimos atender a um público interessante com o trabalho
desenvolvido na primeira comunidade. Tivemos um diálogo bem
interessante na execução do Projeto na Comunidade Quilombola
Lagoa do Curralinho com aproximadamente 20, pessoas, a maioria
mulheres.

Público Interno
do Instituto 100 5

Infelizmente por questões da Pandemia (Covid-19) o projeto não pôde
continuar o público que pretendia atender reduziu-se drasticamente.
Nesse sentido, resumiu-se, por enquanto, à 2 estudantes e 3
professores.

CUSTO TOTAL DO PROJETO

R$ 0,00 



METAS

1 - Mapeamento e caracterização das comunidades e dos grupos sociais.
2 - Atividade de campo com Grupo Social 1
3 - Apresentação do projeto para lideranças do município no campus / Discussão sobre o projeto
3 - Atividade de campo com Grupo Social 2
3 - Apresentação do projeto para lideranças do município: Conselho de Raça, professores e Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cultura / Discussão sobre o projeto
4 - Atividade de campo com Grupo Social 3
5 - Atividade de campo com Grupo Social 4
6 - Atividade de campo com Grupo Social 5
7 - Atividade de campo com Grupo Social 6
8 - Atividade de campo com Grupo Social 7
9 - Atividade de campo com Grupo Social 8
10 - Atividade de campo com Grupo Social 9
11 - Atividade de campo com Grupo Social 10
12 - Organização e sistematização das atividades de campo
13 - Avaliação dos resultados do projeto e cronograma de produção técnica-científica do Projeto
80 - Estudos sobre o território do sisal, comunidades e povos tradicionais e não tradicionais (comunidades rurais) e
desenvolvimento de estratégias metodológicas de diagnóstico rural participativo.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

1 1

Delimitar o espaço de
atuação do Projeto e as
comunidades que
participarão do Projeto 
Delimitação área de
atuação do projeto e
recorte das comunidades
atendidas. 

Caracterização
dos grupos
sociais. : 2

Horas 16

Previsto para
15/07/2019 | 
Iniciado em
19/08/2019

Previsto para  
26/07/2019 | 
Concluído em
31/08/2019

1 2

Recorte dos grupos sociais
que serão pesquisados 
Caracterização do
território do Sisal pela
Bolsista, Planejamento
das ações a partir de
setembro (delimitação das
comunidades junto com
às secretarias sociais) e
Criação das estratégias/
metodologias (após ter
“noção” das
comunidades). 

Análise dos
discursos das
comunidades : 
1

Números
dos grupos
que serão
atendidos.

8

Previsto para
12/09/2019 | 
Iniciado em
12/09/2019

Previsto para  
19/09/2019 | 
Concluído em
19/09/2019

2 2

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais + reunião
de avaliação Realização
das fotografias e coleta
das narrativas com as
famílias na comunidade
quilombola Lagoa do
Curralinho, Serrinha,
Bahia e edição do material
fotográfico. 

Relatos de
vida das
famílias +
fotografias : 1

Horas 40

Previsto para
05/08/2019 | 
Iniciado em
14/11/2019

Previsto para  
16/08/2019 | 
Concluído em
29/11/2019



Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

3 1

Estudos sobre o Território do
Sisal, comunidades e povos
tradicionais e não
tradicionais (comunidades
rurais) e pesquisa e
sistematização sobre
diagnóstico rural
participativo para
desenvolvimento em
comunidades rurais como
um dos objetivos do
Projeto. Apresentação do
Projeto à lideranças locais
(Secretario de Cultura,
Conselho de Raça e
Professor de História).
Estudos sobre o Território
do Sisal, comunidades e
povos tradicionais e não
tradicionais (comunidades
rurais) e pesquisa e
sistematização sobre
diagnóstico rural
participativo para
desenvolvimento em
comunidades rurais como
um dos objetivos do
Projeto. 

Analisar a
realidade e
existência dos
grupos sociais
no Território do
Sisal e,
sobretudo,
pensar
possibilidades
para atuar
junto às
comunidades
nos territórios.
: 1

1 80

Previsto para
19/08/2019 | 
Iniciado em
19/08/2019

Previsto para  
20/09/2019 | 
Concluído em
20/09/2019

3 2

Estudos sobre o Território do
Sisal, comunidades e povos
tradicionais e não
tradicionais (comunidades
rurais) e pesquisa e
sistematização sobre
diagnóstico rural
participativo para
desenvolvimento em
comunidades rurais como
um dos objetivos do
Projeto. Estudos sobre o
Território do Sisal,
comunidades e povos
tradicionais e não
tradicionais (comunidades
rurais) e pesquisa e
sistematização sobre
diagnóstico rural
participativo para
desenvolvimento em
comunidades rurais como
um dos objetivos do
Projeto. 

Analisar a
realidade e
existência dos
grupos sociais
no Território do
Sisal e,
sobretudo,
pensar
possibilidades
para atuar
junto às
comunidades
nos territórios.
: 1

1 20

Previsto para
19/08/2019 | 
Iniciado em
23/09/2019

Previsto para  
20/09/2019 | 
Concluído em
27/09/2019



Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

3 3

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais Seguindo
as orientações contidas
na Nota Informativa nº 05,
de 24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida das
famílias : 3

Horas 16

Previsto para
19/08/2019 | 
Iniciado em
03/02/2020

Previsto para  
30/08/2019 | 
Concluído em
28/02/2020

3 1

Planejamento atividades
2021 Houve necessidade
de reavaliar o
planejamento em
decorrência dos desafios
com o deslocamento para
outras comunidades em
outro município em
decorrência do retorno do
ano letivo. 

Planejamento
ano 2021 : 2 Horas 16

Previsto para
03/02/2020 | 
Iniciado em
03/02/2020

Previsto para  
14/02/2020 | 
Concluído em
14/02/2020

4 4

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais + reunião
de avaliação Seguindo as
orientações contidas na
Nota Informativa nº 05, de
24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida da família
: 3

Horas 16

Previsto para
02/09/2019 | 
Iniciado em
02/03/2020

Previsto para  
13/09/2019 | 
Concluído em
13/03/2020

5 5

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais Seguindo
as orientações contidas
na Nota Informativa nº 05,
de 24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida das
famílias : 3

Horas 16

Previsto para
16/09/2019 | 
Iniciado em
16/03/2020

Previsto para  
27/09/2019 | 
Concluído em
27/03/2020



Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

6 6

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais + reunião
de avaliação Seguindo as
orientações contidas na
Nota Informativa nº 05, de
24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida das
famílias : 3

Horas 8

Previsto para
01/10/2019 | 
Iniciado em
23/03/2020

Previsto para  
11/10/2019 | 
Concluído em
03/04/2020

7 7

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais Seguindo
as orientações contidas
na Nota Informativa nº 05,
de 24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida : 3 Horas 8

Previsto para
14/10/2019 | 
Iniciado em
06/04/2020

Previsto para  
18/10/2019 | 
Concluído em
10/04/2020

8 8

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais + reunião
de avaliação Seguindo as
orientações contidas na
Nota Informativa nº 05, de
24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida das
famílias : 3

Horas 16

Previsto para
21/10/2019 | 
Iniciado em
13/04/2020

Previsto para  
31/10/2019 | 
Concluído em
24/04/2020



Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

9 9

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais Seguindo
as orientações contidas
na Nota Informativa nº 05,
de 24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida : 3 Horas 16

Previsto para
04/11/2019 | 
Iniciado em
20/04/2020

Previsto para  
14/11/2019 | 
Concluído em
30/04/2020

10 10

Atividade de campo com
Grupo Social 9 Seguindo
as orientações contidas
na Nota Informativa nº 05,
de 24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida : 3 Horas 16

Previsto para
18/11/2019 | 
Iniciado em
04/05/2020

Previsto para  
29/11/2019 | 
Concluído em
15/05/2020

11 11

Registro fotográfico e das
narrativas da família e
organização dos elementos
visuais e textuais Seguindo
as orientações contidas
na Nota Informativa nº 05,
de 24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Relatos de
vida das
familias : 3

Horas 16

Previsto para
02/12/2019 | 
Iniciado em
18/05/2020

Previsto para  
13/12/2019 | 
Concluído em
29/05/2020



Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

12 12

Impressão dos registros
fotográficos e elementos
narrativos que serão
associados às imagens para
exposição; organização de
evento Seguindo as
orientações contidas na
Nota Informativa nº 05, de
24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Sistematização
dos elementos
visuais e
narrativos do
projeto : 3

Horas 15

Previsto para
16/12/2019 | 
Iniciado em
01/06/2020

Previsto para  
27/12/2019 | 
Concluído em
12/06/2020

13 13

Avaliar os resultados do
Projeto, organização da
produção de material
técnico-científico (artigos,
fotolivro e apresentação de
trabalho em evento
científico) Seguindo as
orientações contidas na
Nota Informativa nº 05, de
24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão
temporária da execução
dos projetos fomentados
pelos Editais nº 03 e
04/2019. E a Nota
Informativa nº 10/2020/
PROEX/IF BAIANO que
permite ao (à)
Coordenador(a) de Projeto
finalizar o projeto e
realizar a prestação de
contas. 

Verificar se os
resultados do
projeto foram
alcançados. : 3

Horas 8

Previsto para
03/02/2020 | 
Iniciado em
15/06/2020

Previsto para  
07/02/2020 | 
Concluído em
19/06/2020

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Projeto de Extensão "Faces do Ser-tão: um autorretrato a partir das narrativas das comunidades rurais/tradicionais do
Território do Sisal" oportunizou uma vivência importante entre seus membros e a comunidade visitada. Infelizmente em
decorrência da suspensão das atividades presenciais e conforme Nota Informativa nº 05, de 24 de abril de 2020, que
possibilitou a suspensão temporária da execução dos projetos fomentados pelos Editais nº 03 e 04/2019 e a Nota
Informativa nº 10/2020/PROEX/IF BAIANO que permite ao (à) Coordenador(a) de Projeto finalizar o projeto e realizar a
prestação de contas, restou à equipe do projeto, finalizá-lo, considerando o momento ainda de permanência do estado de
pandemia, o que dificulta e expõe à equipe do projeto à realizar as atividades nas comunidades. No entanto, os estudos, os
planejamentos coletivos, as atividades de campo e demais etapas cumpridas, proporcionou dados qualitativos importantes
que ainda assim poderão ser publicados e disseminados em eventos e revistas voltadas ao conhecimento tradicional,
cultura, arte e antropologia. Nesse sentido, as fotografias também conformam um acervo interessante e disponível, sob
autorização da comunidade, para utilização para fins científicos/acadêmicos. Pretende-se, ao retorno das atividades
presenciais e pós vacina, retomar, através de outro Edital, o projeto e reconfigurá-lo a fim de atender às demais
comunidades do Território do Sisal.



FOTOS 





VALIDAÇÃO DO PROJETO

Validado pelo coordenador de extensão Ana Paula Marques de Figueredo (1669288) em 12/03/2021.

Projeto encerrando antecipadamente, conforme justificativa apresentada. Prestação de contas aprovada, conforme
Parecer 12/2021., atendendo às normativas da PROEX.


