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 Com a publicação de PRoEX IFbA 
– DoCUMENTA - EXTENSÃo, a PROEX 
responde ao desafio de colocar no papel as 
realizações do IFBA na área de extensão aca-
dêmica, ocorridas desde a criação dos insti-
tutos federais no ano de 2008, e a respectiva 
estruturação da sua Pró-Reitoria específica. 
Trata-se, portanto, de um documentário da-
quilo que foi realizado nessa área tendo fica-
do a sua organização sob a responsabilidade 
do professor Dan Oliveira Santana, então Di-
retor Executivo da PROEX. 
 Antes de qualquer coisa, importa dei-
xar claro que o êxito das ações desenvolvidas 
até aqui deve ser compartilhado com todas 
as pessoas que se envolveram, diretamente 
ou indiretamente, na atividade de extensão 
– estudantes, dirigentes e demais trabalha-
dores da educação.
 Desde o seu início, e fazendo parte da 
herança do extinto CEFET-BA, a atividade de 
extensão girava em torno da celebração de 
contratos e convênios de colaboração téc-
nica com as devidas contrapartidas. Poste-
riormente, a extensão começa a expandir-se 
em duas grandes frentes: o Projeto Licuri e a 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Po-
pulares (ITCP). Aliado a tudo isso, a PROEX 
continuava prestando serviços à sociedade 
civil – prefeituras municipais, ONG e OSCIPS 
– na regularização da situação de cada um 
desses órgãos junto ao SICONV do governo 
federal.
 O salto daquele estágio para o atual 
tornou-se possível graças à decisão do go-
verno federal em fortalecer a rede de edu-
cação profissional e tecnológica. Com isso, a 
atividade de extensão no IFBA adquiriu uma 
maior visibilidade nacional e internacional, 
executando projetos em distintas comuni-
dades de Salvador e outros municípios da 
Bahia, chegando até o continente africano 
com a experiência da ITCP na área de em-
preendedorismo e economia solidária. Este 
salto de qualidade permitiu a participação 
dos estudantes do IFBA que começaram a se 
envolver e participar das atividades de ex-
tensão, fazendo jus aos benefícios da política 
de inclusão social.

 Além desta apresentação geral e de 
uma apresentação específica sobre o docu-
mento produzido pelo FORPROEX, a publica-
ção PROEX IFBA – DOCUMENTA - EXTENSÃO 
oferece ao leitor todas as informações dispo-
níveis na PROEX apresentadas seguindo uma 
ordem escolhida.
 O esforço empreendido pelo Fórum de 
Extensão da Rede Federal de Educação Pro-
fissional e Tecnológica (FORPROEXT) teve o 
seu coroamento com a elaboração do cader-
no EXTENSÃO TECNOLóGICA: rede federal 
de educação profissional, científica e tecno-
lógica, em parceria com o Conselho Nacional 
das Instituições da rede federal de educação 
profissional e tecnológica (CONIF), no ano 
2012.
 No seu prefácio, o caderno Extensão 
Tecnológica faz referência à pretensão des-
pretensiosa de falar de ações de extensão 
para extensionistas, no universo que se con-
figurou após a criação dos Institutos Federais 
no Brasil e a constituição da rede de educação 
profissional, científica e tecnológica (EPCT). 
Nele são abordados cinco temas centrais, a 
saber:

1) concepções, diretrizes e indicadores de 
extensão na rede de EPCT;
2) políticas de extensão para o desenvolvi-
mento local e regional;
3) políticas de extensão e sua integração com 
o mundo do trabalho;
4) inclusão produtiva e social, numa inequí-
voca atenção dirigida para as populações em 
condição de vulnerabilidade social e,
5) política de cultura na extensão.

 Como não poderia deixar de ser, o ca-
derno do FORPROEXT se constitui em fonte 
de consulta obrigatória para todos os diri-
gentes da rede e, portanto, elemento mobi-
lizador na busca das soluções dos problemas 
com os quais ainda se depara a extensão tec-
nológica.
 A publicação que a PROEX/IFBA faz 
chegar às mãos do público interessado traz, 
na primeira parte, o relato das experiências 
do programa Mulheres Mil e da ITCP (ITCP/

A P R E S E N T A Ç Ã O
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bENIM, MUlHERES MIl, lICURI/CAR, 
PRoJETo PRoFRoTA) e o PROJETO VIVEN-
DO CULTURA, desde a gênese de cada uma 
até os dias atuais.
 A segunda parte apresenta o progra-
ma CERTIFIC (experiência do CERTIFIC/
Salinas da Margarida), o convênio PETRO-
BRÁS-IFBA (nº 29) e o 1º EDITAL DE EXTEN-
SÃO DO IFBA (Edital nº 01/2011).
 Na terceira e última parte se faz o re-
gistro da execução do PRONATEC (relação 
do IFbA com os distintos demandantes 
de cursos FIC: Suprof/SEC, MDS, MTur), 
as ações de extensão já realizadas na Baía 
de Todos os Santos (bTS) e outras que se 
projetam no horizonte para atender às co-
munidades que ali vivem, além dos convê-
nios celebrados com as prefeituras do Estado 
da Bahia.
 Além de fazer o registro e trazer ao co-
nhecimento do público leitor as ações desen-
volvidas, a equipe PROEX aposta na possibi-
lidade de que a publicação de PRoEX IFbA 
– DoCUMENTA - EXTENSÃo se constitua 
em leitura de interesse e fonte de informação 
capaz de mobilizar ainda mais a comunidade 
do IFBA para a consolidação da atividade de 
extensão.

Carlos d’Alexandria Bruni
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EDITAIS dE ExTEnsão
Dan oliveira Santana | Diretor Executivo da PROEX

dansantana@ifba.edu.br; dan.santanamaster@gmail.com

EDITAl DE EXTENSÃo 01/2011

 O primeiro edital para a seleção inter-
na de projetos de extensão no IFBA recebeu o 
número 01/2011 e o seu lançamento somen-
te tornou-se possível graças à destinação de 
recursos através da matriz do Conselho Na-
cional das Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica (CONIF), naquele 
ano. Após a divisão equitativa dos recursos 
com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Ino-
vação (PRPGI), à Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX) coube o valor de R$ 299.246,40 
(duzentos e noventa e nove mil e duzentos 
e quarenta e seis reais e quarenta centavos) 
destinado à extensão no IFBA. 
 Em consequência, houve o empenho 
de toda a equipe da PROEX para elaborar o 
Edital e torná-lo público. Este empenho este-
ve presente também na etapa de avaliação 
e de seleção dos projetos que se enquadra-
ram nas exigências e atendiam aos requisitos 
previamente fixados.
 Esta iniciativa constituiu-se num mar-
co significativo no âmbito das atividades de 
extensão no IFBA, considerando o curto ca-
minho por ele percorrido desde a criação dos 
Institutos Federais, através da Lei nº 11.812 
de dezembro de 2008. Marco este que per-
mitiu uma maior transparência das ações da 
PROEX no uso dos recursos a ela destinados 
e, por consequência, uma maior capilarida-
de da extensão no IFBA, já que o Edital nº 
01/2011 contemplou 37 (trinta e sete) proje-
tos distribuídos em 11 (onze) dos seus cam-
pi. Os recursos destinados para a execução 
desse conjunto de projetos totalizaram R$ 
246.453,00 (duzentos e quarenta e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta e três reais).
  Além da capilaridade conseguida no 
âmbito institucional, em termos da quantida-
de de campi envolvidos, outro fator que pode 
ser destacado e atribuído à gênese da prática 
dos editais foi a designação dos coordena-
dores de extensão em cada local bem como 
a instalação de uma estrutura mínima para 
desenvolver essa atividade que, legalmente, 
deve estar associada às demais atividades do 

IFBA, ou seja, ensino e pesquisa. Essa estru-
tura contou, inicialmente, com uma impres-
sora e um notebook que a PROEX adquiriu e 
destinou para cada um dos campi.
 A expectativa criada no âmbito da 
PROEX em torno da execução dos projetos 
contemplados no Edital 01/2011 foi a melhor 
possível, mesmo considerando o pioneiris-
mo da ação e a inexperiência da maioria dos 
coordenadores na área contábil-financeira 
e nos processos de aquisição de materiais. 
Tudo isso conjugado com o fato de que al-
guns campi ainda se encontravam na sua 
fase inicial de funcionamento, convivendo 
com todas as dificuldades a ela inerentes.
 Segundo a avaliação da PROEX, e dian-
te da expectativa de êxito criada em torno 
da execução dos projetos, foram registrados 
avanços tanto em termos organizacionais 
como também na consolidação da atividade 
de extensão no IFBA. Isso requererá ações 
mais ousadas e comprometidas com a ativi-
dade de extensão no IFBA, cujo crescimento 
é inegável em termos da quantidade de cam-
pi e cursos oferecidos, e também do quanti-
tativo de estudantes e servidores.
 A esse respeito, deve ser priorizada 
a qualidade do serviço que é oferecido pelo 
IFBA à sociedade, e os avanços aqui registra-
dos reforçam o acerto e a importância da ini-
ciativa da PROEX no tocante aos editais. Ine-
quivocamente, tudo isso requer uma maior 
atenção dos gestores no incentivo à atividade 
de extensão, e isso passa, necessariamente, 
pela sensibilização que essas atividades, com 
forte perfil de inclusão social, possam produ-
zir nestes gestores e governantes.
 A seguir é apresentado o quadro con-
tendo todos os projetos selecionados no Edi-
tal 01/2011 e, ainda na sequencia, os resul-
tados obtidos na execução daqueles projetos, 
onde isso foi possível ocorrer.
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N. CAMPUS TÍTUlo PRoPoNENTE CUSTo PERÍoDo
1 Barreiras Educação para as Relações 

Étnico-Raciais
Kátia Luzia Soares 
de Oliveira

R$ 5.878,50 Abr-Out

2 Barreiras III Semana da Consciência 
Negra do IFBA/ Campus de 
Barreiras

Shirley Pimentel de 
Souza

R$ 9.826,00 Jun-Nov

3 Barreiras Projeto Mundo Digital Karina Macedo R$ 12.701,50 Jan-Out
4 Camaçari Capacitação em tecnologia 

voltada para jovens negros.
Luiz Cláudio Ma-
chado dos Santos

R$ 4.320,00 Jan Out

5 Camaçari Cineclube no IFBA – cam-
pus Camaçari, um olhar 
para educação.

Profa. Drª Ana 
Paula Miranda Gui-
marães

R$ 3.084,00 Jan-Out

6 Camaçari Conceitos Básicos de CLP José Santana Melo 
de Souza

R$ 3.200,00 Mai-Set

7 Camaçari Oficina de Criação Poética Vigna Nunes Lima R$ 2.902,00 Jan-Out
8 Camaçari Qualificação em Inversores 

de Frequência
Washington Jorge 
Santos Bonfim

R$ 2.600,00 Jan e Out

9 Camaçari Segurança em Trabalhos 
com Eletricidade - NR10

Erivã de Araújo 
Silva

R$ 4.200,00 Mar e Jul

10 Eunápolis Cuidado em Família Maria Emília dos S. 
Gonçalves

R$ 8.744,00 Fev-Dez

11 Eunápolis Curso Preparatório para 
processo seletivo do IFBA

Nathalia Helena 
Alem

R$ 9.634,00  Fev-Out

12 Eunápolis Festival de Curtas do IFBA 
- Curta 5

Benival Vilaça Fer-
reira Júnior

R$ 9.763,00 Jan-Out

13 Irecê Trilhas (pré) – históricas: 
educação patrimonial e 
promoção à saúde na mi-
crorregião de Irecê

Lais Viena de 
Souza

R$ 9.800,00 Jan Out

14 Paulo Afonso “Memória das águas: 
iconografia comentada do 
município de Paulo Afonso, 
Bahia”.

Márcio Nicory Costa 
Souza

R$ 10.000,00 Jan-Ago

15 Paulo Afonso Cultura e Cidadania num 
Estado Democrático de 
Direito

Mariana Ellen San-
tos Seixas

R$ 10.000,00 Mar-Jun

16 Paulo Afonso Ode ao Velho Chico: Uma 
leitura em verso, prosa e 
imagens.

Jadilson Pimentel 
dos Santos e Walla-
ce da Silva

R$ 10.000,00 Jan-Set

17 Salvador Agregação de Valor de 
produtos de Comunidades 
pesqueiras

José Martins Ucha R$ 10.000,00 Jan-Jun

18 Salvador Basquetebol IFBA Claudete Rejane 
Blatt

R$ 10.000,00 Fev-Out

19 Salvador Basquetebol para Surdos Claudete Rejane 
Blatt

R$ 10.000,00 Fev-Out

20 Salvador Bola na Rede Geraldo Antônio 
Cardoso dos Santos

R$ 9.816,00 Jan-Ago

21 Salvador Diagnóstico e Perspecti-
vas no Encontro Campus 
Salvador

Suzana Nascimento 
dos Santos

R$ 12.480,00 Jan-Jun
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22 Salvador Extensão tecnológica e 
capacitação em protótipos 
solares, com vistas à redu-
ção da pobreza.

Ronaldo Nascimen-
to Naziazeno

R$ 10.000,00 Mar-Set

23 Santo Amaro Aprendendo e desenvolven-
do Jogos - Relação entre a 
Escola e a Comunidade

Adriana Vieira dos 
Santos

R$ 10.000,00 Mar-Dez

24 Santo Amaro I ETICCA (1º encontro de 
tecnologias interdisciplina-
res, cultura, ciências e suas 
aprendizagens).

Jurema de Castro 
Souza

R$ 10.000,00 Jan

25 Valença I Encontro de educação 
inclusiva e tecnológica de 
Valença

Eduardo Cambruzzi R$ 9.983,50 Mar-Ago

26 Valença Inclusão Digital dos Fun-
cionários da Comunidade 
beneficente de São Roque 
do Paraguaçu

Rafael Freitas Reale R$ 9.993,00 Jan-Set

27 Valença Inclusão digital dos pro-
dutores rurais das coope-
rativas vinculadas ao DRS 
– Banco do Brasil

Rafael Freitas Reale R$ 10.000,00 Jan-Set

28 Valença Monitoramento de parâ-
metros físico-químicos e 
biológicos em um cultivo de 
Tilápias da comunidade do 
Gereba, Valença/BA.

Prof. Drª Adriana 
Magalhães Lucio

R$ 10.000,00 Fev-Nov

29 Vitória da 
Conquista

Ações de Ensino, divul-
gação e popularização da 
astronomia.

Selma Rosane 
Vieira

R$ 7.197,45  Fev-Out

30 Vitória da 
Conquista

I Semana do Meio Ambien-
te

Maria Laura Souza 
Silva

R$ 8.180,00 Jan-Mai

31 Vitória da 
Conquista

Novembro Negro: Im-
plementação da Lei nº 
10.639/03

Ana Mary Costa 
Bispo

R$ 4.889,00 Jan-Out

32 Vitória da 
Conquista

O Abraço Elane Andrade Cor-
reia Lima

R$ 5.212,50 Abr-Set

33 Vitória da 
Conquista

Projeto de educação am-
biental parque lagoa das 
bateias e entorno

Felizardo Adenilson 
Rocha

R$ 7.368,00 Jan-Out

34 Porto Seguro Formação e capacitação de 
técnicos para atuação na 
conservação dos recursos 
hídricos, refúgios e APA's

Marcus Luciano 
Souza de Ferreira 
Bandeira

R$ 9.993,00 Jan-Out

35 Porto Seguro O IFBA Campus Porto 
Seguro e sua contribuição 
para a inclusão digital da 
comunidade cotista

Esaú Francisco 
Sena Santos
George Pacheco 
Pinto

R$ 10.000,00 Jan-Set

36 Porto Seguro Formação docente em Ci-
ências Naturais e Biologia 

Gabriela Alves Leão R$ 6.117,95 Jan-Out

37 Jequié Atuação dos estudantes de 
tecnologia da informação 
no processo de inclusão 
digital

Ramon dos Reis 
Fontes

R$ 9.707,00 Jan-Out
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1 TÍTUlo Do PRoJETo: AÇÕES DE EN-
SINo, DIVUlGAÇÃo E PoPUlARIZAÇÃo 
DA ASTRoNoMIA.

Responsável: 
Profa. Dra. Selma Rozane Vieira 
srozane@gmail.com

 O projeto de extensão AÇÕES DE EN-
SINo, DIVUlGAÇÃo E PoPUlARIZAÇÃo 
DA ASTRoNoMIA – se inseriu como uma 
das atividades da IV Jornada de Astronomia 
de Vitória da Conquista, cuja realização este-
ve sob a responsabilidade do campus Vitória 
da Conquista do IFBA e do Laboratório Astro-
nômico Antares, da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS). Este evento teve 
o apoio do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia (Fapesb). As atividades consistiram 
em:
 a) Exposição e utilização do telescópio 
em praça pública no município de Mirante-BA;
 b) IV Jornada de Astronomia de Vitória 
da Conquista e
 c) Exposição e utilização do telescópio 
no pátio interno do campus do IFBA de Vitó-
ria da Conquista.
 Segundo a avaliação feita pela pro-
fessora idealizadora e executora do projeto, 
as atividades de extensão se revestiram de 
importância quando conseguiram divulgar a 
ciência, tornando possível o acesso de maior 
número de pessoas às conquistas do homem 
nessa área. O sucesso desta iniciativa pode 
ser ratificado pelo interesse, a empolgação 
e a curiosidade observados nas crianças e 
adolescentes que tiveram a oportunidade de, 
pela primeira vez, ter contato com o telescó-
pio e observar o céu.
 Em termos quantitativos, conseguiu-se 
mobilizar um publico de cerca de 1.500 pes-
soas durante os eventos realizados e, quali-
tativamente, podem ser citadas a divulgação 
do papel do IFBA em municípios da região, 
a exemplo de Mirante, uma maior inserção 
junto ao público em geral e a percepção de 
que a extensão se constitui, hoje, num gran-
de desafio para os gestores do IFBA.

2 TÍTUlo Do PRoJETo: PRIMEIRo EN-
CoNTRo DE TECNoloGIAS INTERDISCI-
PlINARES, CUlTURA, CIÊNCIAS E SUAS 
APRENDIZAGENS (I ETICCA).

Responsável: Profa. Jurema de Castro Souza 
juremacastro@ifba.edu.br
 
 Este projeto - PRIMEIRo ENCoNTRo 
DE TECNoloGIAS INTERDISCIPlINARES, 
CUlTURA, CIÊNCIAS E SUAS APRENDI-
ZAGENS (I ETICCA) -, teve o seu financia-
mento garantido pela PROEX e contou com o 
apoio da Coordenação de Extensão do cam-
pus Santo Amaro e da Editora Novatec, que 
fez a doação de acervo bibliográfico atuali-
zado e de grande utilidade para os cursos de 
Tecnologia da Informação e Licenciatura da 
Computação, atualmente oferecidos naquele 
campus.
 O conjunto de atividades do evento 
consistiu em:
 a) 11 minicursos;
 b) 08 palestras;
 c) Mostra de vídeo, mostra de livros e 
mostra de painéis;
 d) Demonstração de experimentos: Fí-
sica; Química; Matemática e Biologia;
 e) 01 oficina
 f) Atividades culturais (apresentação 
teatral, dança do ventre, voz e violão, grupos
musicais e show da Química).
Após o evento foram desenvolvidas outras 
atividades como:
 a) Submissão de um artigo à revista 
E.T.C., do IFBA, sobre o evento realizado;
 b) Elaboração de um vídeo sobre as 
atividades desenvolvidas durante o evento e 
disponibilizado nas redes sociais (www.gia.
ifba.edu.br/eventos; http://1eticca.blogspot.
com/; facebook.com/eticcasantoamaro);
 c) Encaminhamento de cartas de agra-
decimento às parcerias;
 d) Execução do relatório final de ativi-
dades do projeto, encaminhado à PROEX;
 e) Preparação de um mural de fotos 
a ser publicado no campus Santo Amaro, 
juntamente com dados estatísticos sobre o 
evento;
 f) Preparação do documento Anais do 

PROJETOS EXECUTADOS E SEUS RESULTADOS
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FOTO 1 – Estudantes do campus Santo Amaro votam 
para escolher a logomarca do I ETICCA
 

FOTO 2 – Estudantes do campus Santo Amaro confe-
rem o resultado da escolha da logomarca do I ETICCA
 

 Vale destacar a heterogeneidade do 
público atendido pelo evento que, além dos 
estudantes regularmente matriculados nos 
cursos do IFBA, contou também com os téc-
nico-administrativos e trabalhadores da em-
presa terceirizada, pais e responsáveis pe-
los alunos, professores da rede municipal de 
ensino, outros estudantes das escolas públi-

evento, a ser disponibilizado nas bibliotecas 
dos IFs.
 Entre os ganhos, ou resultados obtidos 
com a realização deste projeto de extensão, 
podem ser destacados:
 a) Atividades interdisciplinares que 
promoveram a popularização do conheci-
mento;
 b) Maior aproximação da instituição 
com a comunidade de Santo Amaro e seu 
entorno geográfico;
 c) Estímulo à participação dos alunos 
na organização e execução do evento, me-
lhorando a sua autoestima;
 d) Maior visibilidade de trabalhos in-
terdisciplinares e de pesquisa desenvolvidos 
pela comunidade do campus Santo Amaro;
 e) Atendimento à missão institucional, 
ratificando o compromisso de ensino, pesqui-
sa e extensão;
 f) Atuação direta dos estudantes so-
bre o objeto de aprendizagem, através de 
realização de experimentos nos laboratórios, 
atuação na parte cultural e organização do 
evento na condição de monitores;
 g) Integração entre os sujeitos que 
atuam no campus Santo Amaro, na medida 
em que as atividades favoreceram a apro-
ximação de funcionários, técnicos, profes-
sores, alunos e terceirizados para trabalhar 
juntos na realização do I ETICCA.

cas e Secretaria municipal de educação. O 
I ETICCA também contou com a participa-
ção de pessoas residentes nos municípios de 
Amélia Rodrigues, Oliveira dos Campinhos, 
Cabuçu, Acupe, Saubara, Bom Jesus dos 
Pobres, Feira de Santana, Santo Antônio de 
Jesus e outros que fazem parte do entorno 
geográfico da cidade de Santo Amaro.
 
 Como parte da avaliação feita pela 
professora responsável pela execução do I 
ETICCA, além do ineditismo do evento, cons-
tatou-se que os objetivos foram alcançados. 
Os depoimentos colhidos de professores e 
alunos atestaram a sua riqueza em termos 
formativos. Também demonstraram o desejo 
de que outros eventos de extensão sejam re-
alizados com a observação de que as futuras 
realizações ocorram dentro da normalidade 
do calendário escolar.

3 TÍTUlo Do PRoJETo: bolA NA REDE

Responsável: 
Prof. Geraldo Antônio Cardoso 
gecardoso@ifba.edu.br

 O projeto Bola na Rede se inscreveu 
no âmbito da área desportiva do campus Sal-
vador e teve como principal objetivo atender 
a um maior número de estudantes do nível 
médio, despertando o interesse pela prática 
do futsal. Outro aspecto que pode ser des-
tacado foi a abertura do IFBA junto à comu-
nidade externa, já que 1/3 dos participantes 
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foi constituído por jovens estudantes de ou-
tras escolas da Cidade do Salvador.
 As atividades desenvolvidas durante a 
execução do projeto consistiram de:
 
 a) Aulas de iniciação na prática do futsal;
 b) Mostra de vídeo específico sobre a 
prática do futsal;
 c) Realização de torneios internos;
 d) Participação das equipes do IFBA 
em torneio externo, interescolar.

FOTO 3 – Partida de futsal sendo disputada na execu-
ção do projeto

FOTO 4 – Coordenador do projeto orientando os atle-
tas participantes

 O referido projeto conseguir atender 
um público de cerca de 60 (sessenta) cursis-
tas de ambos os gêneros, sendo 1/3 (um ter-
ço) dos participantes externos à comunidade 
estudantil IFBA.
 Os resultados alcançados podem ser 
aferidos pela qualidade da participação das 
equipes no torneio interescolar quando, em 
termos de competitividade, tiveram desem-
penho satisfatório. Outros resultados pude-
ram ser observados em termos qualitativos, 
na medida em que o Bola na Rede conseguiu 
desenvolver junto aos estudantes um nível 
elevado de responsabilidade e de cooperação 
entre os atletas na sua convivência ao longo 
do projeto e durante as disputas das partidas 
realizadas. 
 Entre os principais parceiros, destaca-
ram-se os setores de Transporte, de Vigilân-
cia e o Setor Gráfico do IFBA com a presença 
permanente dos servidores naquelas ocasi-
ões em que foram solicitados. Também, a 

participação do professor de educação física 
Reginaldo Nunes Sacramento, como profes-
sor convidado.
 Na avaliação apresentada pelo coorde-
nador, o projeto Bola na Rede foi um êxito da 
atividade de extensão, pois houve “melhoria 
nas atitudes e comportamentos dos partici-
pantes em vários aspectos, sejam eles téc-
nicas da prática desportiva, sejam relativos 
à socialização dos jovens que, entre outras 
coisas, se tornaram co-responsáveis pela re-
alização do evento interno de encerramento”, 
conforme frisou o coordenador do projeto.

4 TÍTUlo Do PRoJETo: o IFbA CAMPUS 
PoRTo SEGURo E SUA CoNTRIbUIÇÃo 
PARA A INClUSÃo DIGITAl DA CoMU-
NIDADE CoTISTA

Responsáveis: 
Prof. Esaú Francisco Sena Santos 
e Prof. George Pacheco Pinto 
(esau@ifba.edu.br; georgepacheco@ifba.edu.br).

 Este projeto consistiu em aulas de 
informática básica abordando temas como 
Windows, Word, Introdução à Internet, e-
-mail etc. direcionadas aos pais/responsáveis 
de alunos cotistas no campus Porto Seguro.
Algumas atividades foram desenvolvidas an-
tes do início da execução do projeto e con-
sistiram em:
 a) Seleção de um bolsista e de um 
monitor para colaborar na execução do pro-
jeto, sendo que o monitor atuou como volun-
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tário, e o critério utilizado nesta seleção foi a 
experiência já adquirida no curso técnico de 
Informática;
 b) Seleção dos alunos, que contou 
com o apoio do Serviço de Assistência Social 
do campus, através do preenchimento de um 
formulário específico. 
 As demais atividades foram as aulas 
de informática básica divididas em quatro 
módulos e ministradas nos turnos matuti-
nos (de 08h às 12h) e vespertinos (de 14h 
às 18h) nos dias de sábado, o que totalizou 
quatro dias, abordando os conteúdos de Mi-
crosoft Office®: Word, Excel, Power Point e 
Internet Explorer.
 O público-alvo congregou trinta parti-
cipantes que foram selecionados ainda nas 
atividades preliminares. Ele foi constituído, 
essencialmente, por pais/responsáveis dos 
discentes bolsistas do Projeto de Incentivo 
à Aprendizagem (PINA) e Programa de As-
sistência e Apoio aos Estudantes (PAAE), 
ambos da instituição. Como existiram vagas 
residuais, foram aceitos cinco discentes que 
apresentavam dificuldades na aprendizagem 
da disciplina Informática Básica sendo, um 
deles, portador de deficiência visual.

FOTO 5 – Registro de atividade desenvolvida durante 
o projeto que buscou a inclusão digital da comunidade 
cotista do campus Porto Seguro.

FOTO 6 – Instrutores e participantes do projeto

Os resultados obtidos com a execução deste 
projeto de extensão residem no conjunto de 
novas experiências de ensino e aprendiza-
gem no campus Porto Seguro.
Em primeiro lugar, a aproximação do IFBA 
campus Porto Seguro com a parcela da co-
munidade identificada em condições de “ris-

co social” do campus. Em segundo, a opor-
tunidade que teve a equipe do projeto para 
descobrir o seu potencial quando se fazem 
necessárias as “transformações sociais”, ain-
da que pequenas, para incluir no mercado 
de trabalho aquelas pessoas consideradas 
carentes e marginalizadas socialmente. Por 
último, o envolvimento do bolsista e do mo-
nitor com atividades de cunho social, fazen-
do-os refletir sobre o papel de cada cidadão 
na sociedade como agente capaz de contri-
buir com o desenvolvimento social.
 No relatório final apresentado sobre 
o projeto, os responsáveis colocaram maior 
ênfase nas dificuldades encontradas para 
executar o projeto, avaliando-o. Foram en-
fatizadas aquelas dificuldades relacionadas 
com a demora nos processo de aquisição de 
materiais e equipamentos e o consequente 
atraso na sua chegada para atender às ativi-
dades planejadas.
 É pertinente, porém, segundo a linha 
que pauta a atuação da PROEX, avaliar o pro-
jeto O IFBA CAMPUS PORTO SEGURO E SUA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A INCLUSÃO DIGITAL 
DA COMUNIDADE COTISTA numa outra pers-
pectiva, ou seja, aquela que busca a troca 
de saberes entre a escola e a comunidade. 
Nesse sentido, o projeto pode ser conside-
rado valioso, pois dirigiu a atenção dos seus 
responsáveis para as famílias daqueles estu-
dantes que ingressaram no IFBA através da 
reserva de cotas, observando o devido cui-
dado com relação a possíveis discriminações 
sociais.
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5 TÍTUlo Do PRoJETo: ATUAÇÃo DoS 
ESTUDANTES DE TECNoloGIA DA IN-
FoRMAÇÃo (TI) Do CAMPUS JEQUIé No 
PRoCESSo DE INClUSÃo DIGITAl

Responsável: 
Prof. Ramon dos Reis Fontes 
ramonreisfontes@gmail.com

 O esforço empreendido conjuntamen-
te pelo corpo institucional do IFBA – PROEX, 
direções gerais dos campi e seus servidores 
–, culminou com a realização desse proje-
to, que teve como principal objetivo utilizar 
livremente a tecnologia da informação para 
os jovens estudantes do ensino fundamental 
matriculados nas escolas públicas do municí-
pio de Jequié-BA. A esse respeito, a PROEX 
avalia que ações desse porte servem, tam-
bém, para evidenciar o importante papel que 
a instituição IFBA vem desempenhando, ao 
garantir coerência com a política de expan-
são e com os objetivos do processo de inte-
riorização da rede de educação profissional 
e tecnológica, ocorrido no Brasil nos últimos 
anos.
 Na execução do projeto ATUAÇÃO DOS 
ESTUDANTES DE TI DO CAMPUS JEQUIÉ NO 
PROCESSO DE INCLUSÃO DIGITAL foram de-
senvolvidas as seguintes atividades:
 a) Elaboração e publicação de um Edi-
tal para a seleção dos estudantes das escolas 
públicas de Jequié;
 b) Seleção dos monitores para atuar 
no projeto de extensão, entre os estudantes 
matriculados no curso de TI oferecido pelo 
campus Jequié;
 c) Oferta de um curso introdutório às tec-
nologias da informação, para duas turmas de 20 
alunos, cuja carga horária foi de 40 horas;
 d) Curso pleno, constando de aulas 
práticas e teóricas, abordando os seguintes 
conteúdos: introdução ao PC, utilização de 
ferramentas e procedimentos, montagem de 
computadores, soluções de problema e ma-
nutenção preventiva, fundamentos de siste-
mas operacionais, redes e seguranças.
O público beneficiado com o projeto de ex-
tensão foram os estudantes das escolas mu-
nicipais de Jequié, totalizando cerca de 80 
alunos.
 Em termos de resultados alcançados, 
o relatório final da execução do projeto des-
taca os aspectos quali-quantitativos ao regis-
trar que 80 jovens estudantes do curso que 
antecede o nível médio adquiriram alguns 

conhecimentos e habilidades para lidar com 
as TIs. Além do mais, a atividade de exten-
são cumpriu o seu papel na medida em que 
alguns dos alunos que dela participaram, 
hoje são alunos regulares dos cursos de in-
formática do campus Jequié, na modalidade 
integrada.
 Outros resultados obtidos foram: uma 
maior inserção dos jovens na sociedade da 
informação, ampliação da cidadania, com-
bate à pobreza, aumento do poder aquisiti-
vo, maior expectativa de vida e redução nos 
percentuais de exclusão digital do município. 
O projeto contribuiu, também, para que os 
estudantes dos cursos técnicos da área da 
tecnologia da informação do IFBA do campus 
Jequié tivessem as suas primeiras experiên-
cias profissionais antes mesmo da conclusão 
dos cursos.
 No relatório consta o registro de algu-
mas dificuldades relacionadas com o baixo 
poder aquisitivo da parcela da população que 
foi atendida, fato que dificultou a participa-
ção, pois os alunos dependiam de transporte 
e de alimentação. Por isso, foi sugerido para 
as instâncias decisórias da instituição que 
elas levem em consideração a possibilidade 
de custear, também, despesas com o trans-
porte e a alimentação do público-alvo da ex-
tensão.

6 TÍTUlo Do PRoJETo: bASQUETEbol IFbA

Responsável: 
Profa. Claudete Rejane Blatt 
(claudete@ifba.edu.br)

 O projeto Basquetebol no IFBA tam-
bém se incluiu na área de Educação Física 
do IFBA, campus Salvador, e teve o objetivo 
de envolver e beneficiar os alunos do próprio 
instituto, alunos das comunidades do seu en-
torno e estudantes de outras escolas.
Para o seu pleno desenvolvimento foram re-
alizadas as seguintes atividades:
 a) Participação em quatro categorias 
distintas do Campeonato Baiano de Basque-
tebol, edição de 2012;
 b) Realização de partidas amistosas 
preparatórias para fazer a integração com ou-
tras equipes e demais instâncias envolvidas;
 c) Funcionamento de uma escolinha 
para o desenvolvimento das habilidades dos 
adolescentes na prática do basquetebol, pre-
parando-os para a sua atuação cidadã.
 Entre os resultados alcançados com 
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o projeto Basquetebol no IFBA, merecem 
ser destacados aqueles relacionados com as 
equipes formadas e com as escolinhas de 
preparação dos atletas.
 No tocante às equipes, e em termos 
quantitativos, os objetivos foram alcançados 
e se traduziram na quantidade de alunos-
-atletas participantes e na quantidade de ca-
tegorias participantes do campeonato baiano 
de basquetebol, havendo, também uma par-
ticipação significativa do público expectador. 
Este público esteve composto, principalmen-
te, por pais e familiares dos estudantes par-
ticipantes.
 Em termos qualitativos, podem ser 
elencados os seguintes resultados:
 a) Desenvolvimento das aptidões/ha-
bilidades exigidas dos atletas para participar 
em campeonatos estaduais, regionais, nacio-
nais e internacionais;
 b) Constituir-se em modelo/referência 
educativa para outras escolas e equipes.
No que diz respeito à escolinha, o trabalho 
obteve êxito na opinião dos responsáveis 
pela execução do projeto.
 O público beneficiado girou em torno 
de cinquenta alunos-atletas que participaram 
das quatro categorias no campeonato baiano 
de basquetebol. Com relação à escolinha, o 
público atendido alcançou cinquenta e cinco 
alunos que estiveram envolvidos nas ativida-
des para desenvolver as aptidões da prática 
do basquetebol e na sua formação cidadã.
 A avaliação feita pela professora res-
ponsável dá conta que as metas projetadas 
foram, em sua grande maioria, alcançadas 
em percentuais em torno de 80%, sendo 
considerado, portanto, um projeto vitorioso.

7 TÍTUlo Do PRoJETo: bASQUETEbol 
PARA SURDoS

Responsável: 
Profa. Claudete Rejane Blatt 
claudete@ifba.edu.br

 De autoria da mesma professora – 
professora Claudete Blatt –, este projeto foi 
direcionado a um público específico, como 
forma de incluí-lo na prática desportiva do 
basquetebol, no IFBA.
 As atividades constaram de:
 a) Treinamentos para desenvolver os 
fundamentos do basquetebol junto aos atle-
tas surdos – novatos, experientes e atletas 

ouvintes –, e buscar a integração e troca de 
experiências entre eles;
 b) Realização de partidas amistosas 
preparatórias para torneios promovidos pela 
Confederação Brasileira de Desportos de 
Surdos (CBDS), integração com as equipes 
do IFBA e avaliação do desenvolvimento dos 
fundamentos e do trabalho em equipe;
 c) Realização de 2 torneios para encer-
ramento do semestre, com 3 equipes cada, 
incluindo os atletas ouvintes.
 Entre os resultados alcançados obser-
vou-se, primeiramente, a melhoria da condi-
ção técnica de todos os atletas envolvidos no 
projeto. Em segundo lugar, foi constatado o 
resultado da divulgação do projeto, fator que 
favoreceu o aumento de 40% do número de 
atletas nos treinamentos que se sucederam.
 Outros resultados dizem respeito a 
uma maior troca de experiências entre os 
participantes do projeto, fato que permitiu 
conhecer mais de perto as dificuldades en-
contradas pelo atleta com surdez na tenta-
tiva de melhorar o aprendizado das técnicas 
do jogo coletivo; constituir-se em modelo/
referência educativa para outras escolas e 
equipes; incentivo aos atletas com surdez 
para participar de campeonatos específicos; 
desenvolvimento de aptidões para a prática 
do basquetebol; visibilidade destes atletas 
para conseguir convocação para a seleção 
brasileira e beneficiar-se de bolsas-atleta na 
modalidade esportiva.
 Uma parceria importante para o êxito 
do projeto foi feita com o Centro de Surdos 
da Bahia (CESBA).
 Considerando o público beneficiado 
com este projeto de extensão foi possível 
formar uma equipe composta por doze joga-
dores, enquanto a escolinha funcionou com 
dez alunos, sendo quatro deles pertencentes 
ao IFBA.
 Em termos de avaliação, os dados 
apresentados no relatório de execução do 
projeto dão conta de que 50% das metas pro-
jetadas foram alcançadas. Esse é um dado 
quantitativo que confere a esse projeto uma 
importância educativa e social, considerando 
tratar-se de uma iniciativa pioneira no âmbi-
to do IFBA. Além do mais, ele se torna uma 
porta aberta de desafios permanentes para 
todos os professores que, superando barrei-
ras, possam vir a se constituir em autênticos 
educadores.
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8 TÍTUlo Do PRoJETo: FoRMAÇÃo E 
CAPACITAÇÃo DE TéCNICoS PARA 
ATUAÇÃo NA CoNSERVAÇÃo DoS 
RECURSoS HÍDRICoS, REFÚGIoS E APAs

Responsável: 
Prof. Marcus Luciano Souza de Ferreira Bandeira 
marcusbandeira@ifba.edu.br

 A preocupação com a preservação dos 
recursos naturais e também do ambiente vi-
tal foi a motivação para a proposta e para a 
execução do projeto de extensão FORMAÇÃO 
E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA ATUA-
ÇÃO NA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍ-
DRICOS, REFÚGIOS E APAs.
 Essa mesma preocupação serviu tam-
bém para canalizar a energia no campus Por-
to Seguro, direcionando-a para alcançar o 
seguinte objetivo: capacitar pessoal técnico 
para atuar na conservação, difusão de co-
nhecimentos e práticas em recursos hídricos 
nas áreas de conservação da água do meio 
urbano, seu consumo racional, integrado e 
eficiente.
 Foram desenvolvidas as seguintes ati-
vidades durante a execução do projeto, em 
forma de minicursos:
 a) Curso com a abordagem da Biologia 
da Conservação, com ênfase em ecossiste-
mas aquáticos;
 b) Construção de uma mini estação de 
tratamento de água;
 c) Monitoramento ambiental – água;
 d) Estudos sobre a poluição atmosférica.
 A execução do projeto contou com a 
parceria do Instituto Chico Mendes para Bio-
diversidade (ICMBIO) e o analista ambiental 
Thiago Leão Pereira foi o instrutor do mini 
curso de Biologia da Conservação com ênfa-
se em ecossistemas aquáticos.
 O público beneficiado/alcançado com 
esta ação de extensão foi constituído pelas 
turmas dos quatro mini cursos que possuíam 
em torno de vinte e cinco alunos, cada uma, 
distribuídos entre alunos do IFBA do cam-
pus Porto Seguro (licenciatura em Química 
e técnico em Biocombustíveis), técnicos da 
Secretaria de Meio Ambiente do município de 
Eunápolis, alunos da escola estadual de Porto 
Seguro, da UNOPAR, INEMA, do ICMBIO), e 
da AQUAFARMA, esta última uma instituição 
privada.
 Os resultados alcançados que constam 
do relatório estão relacionados com a exe-

cução dos quatro minicursos dos cinco que 
foram originalmente previstos. Em cada um 
deles foram atendidos 25 estudantes.
 Por sua vez, a avaliação feita pelo au-
tor responsável pela execução do projeto dá 
conta de que foram alcançados os objetivos, 
já que foi atendida uma demanda da comu-
nidade local. Além do mais, concluiu o princi-
pal responsável por esta ação de extensão no 
campus Porto Seguro, a parceria firmada foi 
bem executada, o que permite antever que 
novas ações deste porte poderão ultrapassar 
o êxito alcançado.

9 TÍTUlo Do PRoJETo: APRENDENDo 
E DESENVolVENDo JoGoS - RElAÇÃo 
ENTRE A ESColA E A CoMUNIDADE

Responsável: 
Professora Adriana Vieira dos Santos 
adrianavieira@ifba.edu.br

 A consolidação da atividade de extensão 
no município de Santo Amaro, sob a responsa-
bilidade do campus do IFBA ali instalado, vem 
ocorrendo gradativamente. Um exemplo que 
pode ser utilizado para ilustrar este desempe-
nho foi a execução do projeto APRENDENDO E 
DESENVOLVENDO JOGOS: relação entre a es-
cola e a comunidade.
 Como se pode constatar relatório final 
que foi apresentado, a atividade contou com a 
participação direta de estudantes do nível mé-
dio do campus Santo Amaro cuja seleção se 
deu através de seleção pública simplificada. 
Sob a orientação da coordenadora do projeto, 
estes estudantes desenvolveram um conjunto 
de atividades no âmbito da área de informática 
e jogos eletrônicos com o objetivo de aproveitar 
o potencial educativo do IFBA aproximando-o, 
ainda mais, da comunidade santamarense.
 Entre as principais atividades desenvol-
vidas podem ser destacadas:
 a) pesquisa bibliográfica relacionada 
com as referências que serviram de apoio para 
o desenvolvimento do projeto;
 b) estudo das ferramentas computacio-
nais Photoshop, Illustrator e Flash para desen-
volver o projeto;
 c) divulgação junto à Secretaria de Edu-
cação do Município de Santo Amaro e a DI-
REC-31;
 d) realização de oficinas para apresenta-
ção do projeto;
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 e) criação do jogo “Desenvolvimento 
Sustentável: Um desafio para todos” a partir 
de um jogo de tabuleiro físico desenvolvido 
anteriormente pela coordenadora do projeto;
 f) criação do site <www.praxis.ifba.
edu.br/aprendejogos> cujo conteúdo se 
compôs de atividades, fotos de apresentação 
de trabalhos, contatos e links relacionados;
 g) realização da I Conferência de Jo-
gos do IFBA em Santo Amaro (I ConLOCUS).
 i) 04 minicursos abordando diferentes 
vertentes dos games: empreendedorismo, en-
sino-aprendizagem; tecnologia; dramaturgia;
 j) 01 oficina sobre desenvolvimento de 
jogos na plataforma Flash;
 k) 02 palestras sobre mercado de jo-
gos e jogos na área de química;
 l) Atividades culturais, incluindo mos-
tra de vídeos, danças, apresentação teatrais, 
mostra de jogos, apresentação do coral do 
IFBA; 
 
 Outros parceiros se aliaram ao pro-
jeto, além Secretaria da Educação e a Di-
rec-31 já citados anteriormente. Foram eles: 
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia (FAPESB), Escola de Jogos, Artes 
e Animação (SAGA), Noiva Net, Honda–Asa 
Moto Center, Acesso Informática, Real Calça-
dos e Giga Comp Cursos.
 
 O gráfico apresentado a seguir contém 
as informações sobre o público atendido/be-
neficiado durante a execução do projeto.

GRÁFICO 1 – Público atendido com o projeto

FOTO 7 - Participantes da oficina realizada no Colégio 
Polivalente de Santo Amaro

FIGURA 1 – Tela com slide de abertura da 1ª Confe-
rencia de Jogos do IFBA-Santo Amaro

 O relatório final destacou, ainda, os 
seguintes resultados alcançados na execu-
ção do projeto:
 a) Articulação efetiva da extensão 
com o ensino e a pesquisa, de forma ins-
titucionalizada através da integração desse 
projeto com os programas PIBID e PIBIC, 
contando com a participação de professores 
e pesquisadores;
 b) Interdisciplinaridade e a interpro-
fissionalidade, como interação de modelos e 
conceitos complementares, de material ana-
lítico e de metodologias, buscando uma con-
sistência teórica e operacional que estrutu-
rou o trabalho dos profissionais e estudantes 
envolvidos;
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 c) Relação bilateral com a comunidade 
externa, com a troca de saberes e aplicação 
de metodologias participativas, favorecendo, 
como consequência, a democratização do co-
nhecimento, a participação efetiva da comu-
nidade no âmbito do Instituto e uma produ-
ção resultante do confronto com a realidade;
 d) Atuação social articulada na co-
munidade, priorizando ações que visaram o 
desenvolvimento escolar na região, especial-
mente a superação das atuais condições de 
evasão escolar existente no município;
 e) Processo de avaliação permanente, 
no qual se incluiu o acompanhamento do de-
senvolvimento dos estudantes do IFBA.

 Na avaliação feita pela coordenadora 
do projeto, o campus Santo Amaro foi be-
neficiado, não só pela realização de um dos 
objetivos da missão institucional que repou-
sa na atividade de extensão, mas também 
pela aquisição de materiais e outros itens 
que permanecerão como equipamentos per-
manentes. Além do mais, o projeto cumpriu 
todas as suas etapas, podendo ser alcança-
dos outros resultados como a publicação de 
artigos em revistas de extensão e na área de 
pesquisa em educação em Química. Acres-
cente-se aí a apresentação/participação dos 
resultados do projeto em outros eventos tais 
como:
 a) Fórum Mundial de Educação Pro-
fissional e Tecnológica – Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC), Florianópolis;
 b) V Seminário de Energia, Meio Am-
biente e Desenvolvimento (SEMAD) – IFBA, 
Santo Amaro – BA – 04 a 07 de junho de 
2012;
 c) VIII Seminário de Jogos Eletrônicos, 
Educação e Comunicação – UNEB, Salvador – 
BA – 09 a 10 de julho de 2012;
 d) 64ª. Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
– Universidade Federal do Maranhão - São 
Luis – MA – 22 a 27 de julho de 2012;
 e) I Fórum Regional das Licenciaturas/ 
I Seminário Regional do PIBID – Universida-
de do Vale do São Francisco (UNIVASF) – Ju-
azeiro – BA – 08 a 10 de novembro de 2012.

10  TÍTUlo Do PRoJETo: FoRMAÇÃo 
DoCENTE EM CIÊNCIAS NATURAIS E 
bIoloGIA No MUNICÍPIo DE PoRTo 
SEGURo-bA: CoNSTRUINDo lAboRA-
TÓRIoS DE APRENDIZAGEM

Responsável: 
Profa. Gabriela Alves Leão 
gabrielaaalves@yahoo.com

 A formação dos professores de Ciên-
cias Naturais tem sido objeto de investiga-
ções científicas que se realizam em diferen-
tes partes do mundo.
 O projeto de extensão aqui relatado 
– FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS NATU-
RAIS E BIOLOGIA NO MUNICÍPIO DE PORTO 
SEGURO – mantém estreita relação com ditas 
investigações e teve como objetivo analisar o 
perfil do professor-aluno para (re) construir 
metodologias para a formação docente nes-
ta área. Tudo isso como forma de ampliar o 
diálogo entre o IFBA e as instituições educa-
cionais estaduais e municipais.
As atividades desenvolvidas durante a exe-
cução do projeto constaram de: 
 a) Visitas a 20 escolas (públicas e par-
ticulares) da cidade, ocasião em que foi soli-
citado dos professores de Ciências e Biologia 
que respondessem a um questionário para 
análise do perfil desses profissionais;
 b) Convite aos professores das escolas 
visitadas a participarem do curso de forma-
ção que teve 5 encontros presenciais;
 d) Apresentação do IFBA para os par-
ticipantes do curso e reflexão e (re) cons-
trução da identidade do ser professor e da 
práxis do docente (Fabiana da Silva Kauark 
– Instituto Federal do Espírito Santo-IFES);
 e) Aprendendo com as TICs. Uso de fil-
mes como instrumentos didáticos. Produção 
de tirinhas e paródias (Bruna Carmo Rehem 
- IFBA);
 f) Aulas de campo com ênfase em 
trilhas interpretativas (Tiago Leão Pereira – 
Instituto de Ciências Médicas e Biológicas-
-ICMBio);
 g) Construção de mapas conceituais, 
jogos didáticos, maquetes e teatro (Gabriela 
Alves Leão - IFBA);
 h) Aulas práticas de baixo custo e cria-
ção de hortas escolares (Gabriela Alves Leão 
- IFBA e Bruna Carmo Rehem - IFBA).
 O público beneficiado com o projeto de 
extensão foram os docentes que participa-
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FOTO 8 – Participantes das atividades do projeto 
de extensão

 Entre os resultados alcançados, o re-
latório destacou que houve a construção do 
perfil dos docentes de ciências Naturais e 
Biologia do município de Porto Seguro. Além 
disso, foi possível conhecer em maior profun-
didade as dificuldades enfrentadas por esses 
mesmos professores no seu labor cotidiano.
 O relatório traz a avaliação positiva 
sobre a parceria firmada entre o IFBA e ou-
tras instituições (IFBA–ICMBio), além das vi-
sitas às escolas e o contato com os profes-
sores de outras instituições que permitiram 
uma maior divulgação da atuação do IFBA 
na comunidade. Observou-se ainda, segun-
do consta no relatório, uma maior motivação 
dos professores de Ciências e Biologia que 
participaram do projeto para utilizar diferen-
tes estratégias didáticas, buscando a promo-
ção da aprendizagem significativa dos alunos 
nessas disciplinas.

11 TÍTUlo Do PRoJETo: EXTENSÃo 
TECNolÓGIA E CAPACITAÇÃo EM PRo-
TÓTIPoS SolARES, CoM VISTAS À RE-
DUÇÃo DA PobREZA

Responsável: 
Prof. Ronaldo Naziazeno 
e-mail: rnaziazeno@ifba.edu.br

 Este projeto de extensão teve como 

objetivos principais a construção de um mo-
delo de forno solar e a elaboração de uma 
cartilha com orientações sobre a sua monta-
gem do forno e uso de forma adequada.
 O seu idealizador se fundamentou na 
preocupação que passou a tomar conta do 
ser humano a partir dos anos 1970, relacio-
nada com o ambiente onde se assenta a bio-
diversidade do planeta. Daí, segundo cons-
ta na cartilha elaborada no projeto, o verbo 
conservar passou a ser conjugado com maior 
frequência, enquanto o verbo desperdiçar 
passou a ter conotações de crime. No meio 
acadêmico, a ecologia – ciência que estuda a 
relação dos seres vivos com o meio em que 
vivem –, passou a ocupar o topo das pesqui-
sas em escala mundial. Fundamentalmente, 
o tema mobilizador tem sido o consumo da 
energia no planeta Terra que, quase exclu-
sivamente, utiliza o petróleo, considerada 
substância finita e poluente.
 Surgiram, assim, os modelos renová-
veis de energia, a exemplo da energia solar. 
Além de não ser poluente, esse tipo de ener-
gia tem se mostrado economicamente viá-
vel, devido ao baixo custo para o seu apro-
veitamento. Esse tipo de energia solar pode 
ser utilizada sob distintas formas, desde a 
iluminação, aquecimento, funcionamento de 
máquinas e equipamentos industriais, até os 
fornos domésticos que são capazes de eco-
nomizar no orçamento das famílias que dei-
xam de consumir gás liquefeito do petróleo, 
eletricidade, lenha ou carvão vegetal.
 A partir da consideração de que é pos-
sível cozinhar uma gama variada de alimen-
tos no forno solar – arroz, feijão, verduras, 
carne, frango, peixe, batatas, pães e bolos 
–, a concepção do projeto levou em consi-
deração as observações empíricas de que o 
cozimento mais eficiente se obtém em pane-
las médias ou pequenas, rasas revestidas de 
cores escuras e dotadas de tampas. Além do 
mais, foi observado que o processo de co-
zimento possui intervalo de tempo mínimo, 
porém não existe intervalo máximo, pois os 
alimentos não queimam e nem grudam no 
fundo das panelas.
 Dentre as informações colhidas na 
cartilha do projeto, a invenção do forno solar 
se deveu a Horace de Saussure, e ocorreu na 
Suiça nos idos de 1767. A sua utilização traz 
vantagens como: coopera com a preservação 
da natureza, recicla materiais do lixo (fonte 
gratuita) e recorre a uma fonte de energia 

ram do curso de formação, os estudantes do 
IFBA que participaram como monitores em 
todos os encontros do projeto e os profissio-
nais que ministraram os cursos.
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renovável, inesgotável e gratuita. Isso aju-
da a reduzir a dependência dos combustíveis 
fósseis e dos recursos florestais, cuja queima 
vem provocando o aquecimento global.
 Devido às características do forno so-
lar, o horário mais adequado para a sua utili-
zação é entre as 08:00 e 15:00h, sendo que 
o cozimento da maioria dos alimentos exige 
intervalos que oscilam de 2 a 5 horas e, em 
geral, utiliza-se menos água neste proces-
so. Em termos práticos, não é necessário ter 
um dia de sol pleno para o aproveitamento 
satisfatório da sua energia. Segundo infor-
mações que constam na cartilha, o sucesso 
no cozimento é obtido com, pelo menos, 20 
minutos de brilho solar, a cada hora, já que 
as tampas, as paredes e o fundo garantem o 
isolamento térmico durante a ocorrência de 
nuvens. A cartilha traz, também, algumas 
dicas e truques para obter um rendimento 
melhor do forno solar, além de receitas para 
o preparo de alguns alimentos.
 O projeto de extensão aqui descrito 
foi direcionado a capacitar mulheres caren-
tes e beneficiárias de programas sociais do 
governo federal. Esta capacitação deu-se 
em protótipos solares a baixo custo, sendo 
destinados à cocção como alternativa aos fo-
gões tradicionais. Outro objetivo se relacio-
nou com o processo de conscientização dos 
sujeitos envolvidos com os direitos sociais. 
Nesse último enfoque, houve a participação/
colaboração de um profissional de advocacia 
e, também, ativista social.
 As atividades contaram com a parti-
cipação de cerca de 60 mulheres nas mais 
distintas etapas. Nelas, foram desenvolvidas 
palestras, oficinas técnicas de montagem do 
protótipo, além da cocção de alimentos pro-
priamente dita.
 A parceria com a Universidade Fede-
ral do Recôncavo Baiano (UFRB) foi relevante 
para o êxito do projeto, através da partici-
pação de um dos seus professores de Física. 
O projeto contou ainda com a participação 
de alunos bolsistas do projeto Petrobrás, em 
curso no IFBA naquele momento.
 Com a finalidade de apresentar no-
vas alternativas para melhores resultados 
na execução de projetos dessa natureza, fi-
cou a sugestão de mais agilidade na compra 
dos gêneros alimentícios que se destinam à 
cocção, tentando superar os entraves buro-
cráticos existentes no serviço público. Acres-
cente-se a isso a necessidade de fortalecer a 

cultura extensionista na instituição.
 Por último, o idealizador e os executo-
res do projeto sugeriram:

Para a continuidade de projetos com este 
perfil, o acompanhamento da montagem 
dos protótipos e sua instalação devem ser 
feitos no locus residencial das famílias, 
tendo em vista que o pleno funcionamen-
to depende de questões técnicas, como a 
irradiância solar no local e o ângulo de in-
solação, que varia de acordo com as coor-
denadas geográficas.

 Em termos de avaliação, o professor 
responsável pelo projeto incluiu no seu rela-
tório que os objetivos foram alcançados in-
tegralmente. As respostas apresentadas ao 
questionário aplicado aos participantes ao fi-
nal de cada etapa atestam o êxito alcançado.
Ao final, foi feito o agradecimento à equipe 
da PROEX por ter viabilizado financeiramen-
te o projeto e pela sensibilidade relacionada 
com a inclusão social, demonstrada ao longo 
da sua execução.

EDITAl 01/2012

 O edital 02/2012 lançado pela PROEX 
para a seleção interna de projetos de exten-
são no IFBA tornar-se-ia possível se a desti-
nação de recursos, projetada através do edital 
02/2012 da SETEC/MEC, se concretizasse na-
quele ano. Ditos recursos atingiriam a cifra de 
R$ 339.410,00 (trezentos e trinta e nove mil e 
quatrocentos e dez reais) destinados à ativida-
de de extensão no IFBA que é gerida pela sua 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).
 O tempo verbal utilizado no parágrafo 
acima serve para traduzir a frustração que se 
instalou no âmbito da PROEX quando os téc-
nicos da Secretaria da Educação Tecnológica 
(SETEC/MEC) suspenderam, unilateralmente, 
o repasse dos recursos. Essa atitude foi desa-
bonada pela PROEX do IFBA e refletiu negati-
vamente no espaço institucional já que todas 
as etapas – elaboração e divulgação de edital, 
seleção das propostas e divulgação das pro-
postas selecionadas – tinham sido cumpridas 
dentro do cronograma fixado pela SETEC. Fo-
ram 47 projetos selecionados nos vários campi 
do IFBA, cuja execução foi inviabilizada desde 
Brasília, sem que os argumentos apresentados 
pelo Pró-Reitor de Extensão fossem levados 
em consideração.
 Essa foi uma lição a mais, aprendida du-
rante o tempo de gestão numa autarquia fede-
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ral de educação. Aos futuros gestores compete 
aprender com estas lições para evitar que os 
mesmos erros, atribuídos quase sempre ao de-
sencontro de informações, voltem a se repetir.

EDITAl 02/2013

 O edital para de seleção interna de 
projetos de extensão no IFBA, no ano de 
2013, recebeu o número 02/2013 devido ao 
fato da DIREC já ter publicado anteriormente 
um edital que levou o número 01/2013. Mais 
uma vez, o edital tornou-se possível graças 
à destinação de recursos através da matriz 
do Conselho Nacional das Instituições Fede-

rais de Educação Profissional e Tecnológica 
(CONIF). Ditos recursos totalizaram de R$ 
707.952,52 (setecentos e sete mil novecen-
tos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 
dois centavos). À PROEX coube a execução 
de R$ 353.976,26 (trezentos e cinquenta e 
três mil e novecentos e setenta e seis re-
ais e vinte e seis centavos), após a divisão 
equitativa feita com a Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação e Inovação (PRPGI).
 No Quadro nº 2 apresentado a seguir 
estão listados os projetos selecionados e, 
provavelmente, se encontram em fase con-
clusiva de execução.

QUADRo 2 – Projetos de extensão selecionados através 
do Edital nº 02/2013-PRoEX

CAMPUS N. TÍTUlo CooRDENADoR VAloR APRoVADo
(R$)

Barreiras

1 Jornada Científica e Tecnológica 
do Oeste

Lilian Karla Figueira da Silva
(77)3612-9694 / 9145-8857

lkfsilva@hotmail.com
9.249,00

2 V Semana de Enfermagem
Gislaine Nunes de Oliveira Guedes

(77) 3612-9650/9145-8857
gislaineifba@gmail.com

9.599,00

3 II Encontro de Matemática 
IFBA - Campus Barreiras

Fábio Bordignon
(77) 9139-5164 / 9913-8184

bordignon@ifba.edu.br
5.949,00

Camaçari

4
Tópicos da matemática básica 
e Avançada mediante o uso de 
Calculadora

Gustavo da Silva Costa
gustavo.costa@ifba.edu.br

(71) 9987-3616
5.398,00

5 Convite à Pesquisa
Andréia Santos Ribeiro Silva

andreiasr@ifba.edu.br
3649 8626/ 8855 1048

1.450,00

6

Criação do Grupo Permanente 
de Teatro do Campus Camaça-
ri-um Encontro entre Artes e 
Saberes

Vigna Nunes Lima
vignanunes@ifba.edu.br

(71) 9652 6244
9.999,00

Feira de 
Santana 7

Leitura e Escrita: Instrumentos 
para Inclusão e o Desenvolvi-
mento Social

Patricia Medeiros de Oliveira 
e Marcelaes Soares

marcelasoares@ifba.edu.br 
 patriciamedeiros@ifba.edu.br

(71) 9141 9787 / (75) 8819 4184

9.456,10

Irecê

8
Construção e projeto elétrico 
de uma maquete representati-
va de uma pequena edificação

Luciano Teixeira dos Santos
(71) 9138-3087

irecoba@gmail.com
10.000,00

9 I Simpósio de Inovação Tecno-
lógica do IFBA

Flanelson Monteiro Maciel
(74) 9132-5263

flanelsonmonteiro@yahoo.com.br
9.970,00

10 III Semana de Ciência e Tecno-
logia IFBA Campus Irecê

Vânia Lima Souza
(74) 3941-4929

vlsbio@yahoo.com.br
9.480,00

11 Grupo de Estudo pela Equidade 
de Gênero

Luzia de Azevedo Albuquerque
(74) 9132-2813

luzia.ifba@gmail.com
9.800,00
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Paulo 
Afonso

12

I Colóquio sobre Humanidades 
de Núcleo de Pesquisa e Huma-
nidades, Educação e Ciências 
- NUPHEC

Cleidinilson de jesus Cunha 
 Alex Gonçalves Muniz

agomuniz@hotmail.com /
cleidinilson@ig.com.br

(75) 3282 1590

10.000,00

13
Histórias em Quadrinhos: 
Incentivo à Leitura e Escrita no 
IFBA Campus Paulo Afonso

Ivone Gonçalves da Silva
ivonegonsalves@ifba.edu.br

(71) 9279 8766/ (75)3282 1590 9.985,30

14

Fortalecimento da Organização 
Social das Mulheres da 
Comunidade de Salgadinho dos 
leites e Bairro
 Centenário-Paulo Afonso-ba

Patricia da Silva Cerqueira
patriciasilva@ifba.edu.br

(71) 9198 6672 10.000,00

15

Finança Monitoria em Lingua 
Inglesa:  uma Atividade Com-
plementar s para Empreende-
dores

Fabio Augusto Coelho da Crus
fabioaugusto14@gmail.com

(71’)9243 3869 10.000,00

16 Monitoria em Lingua Inglesa:  
uma Atividade Complementar

Rita de Kássia Gomes Novaes de 
Lima

rita.novaeslima@hotmail.com
(75) 3692 2636

10.000,00

Porto 
Seguro

17 TV e Radio IFBA - Porto seguro

Douglas de Brito Bouças
(73) 8239-9292

douglas.boucas@gmail.com 8.595,00

18

Capacitação de Professores do 
Ensino Público de Porto Seguro 
em tecnologia da Informação 
aplicada à Educação

Rogério Vital Lacerda
(73) 3288-6686
(73)9155-4300

rogeriolacerda1401@gmail.com
7.200,00

Santo 
Amaro

19

Empreendedorismo e Desen-
volvimento de Negócios
 Digitais com smartphones 
Rede Sociais

Herbert Monteiro Souza
herbert@ifba.edu.br

(71) 8838 7092
9.980,00

20

Montagem de Kit em Realidade 
Aumentada para
 Auxílio nas Aulas de Ciências/ 
Quimica em Escolas 
do Município de Santo Amaro-
-ba

Adriana Vieira dos Santos
adrianavieira@ifba.edu.br

(71) 8820 1046 
(75) 3241 0670

10.000,00

Seabra

21

Educação Ambiental Estrátegia 
de Consolidação da Rede Inte-
grada de Coleta Seletiva Soli-
dária do Município de Seabra

Therezinha Gauri Leitão
theregauri@gmail.com

(31)9236-0113/(75) 9811-1125
9.980,00

22
Gaia: Agroecologia e Recursos 
Hídricos na Escola Família Agri-
cula de Itaitê - ba

Henrique Oliveira de Andrade; 
Lucio A. dos A. Veimrober Júnior

henriqueuefs@ig.com.br
agrolucio10@gmail.com

(75)9124 3732/ (71) 9212 1031

9.000,00

23 Semente Crioula
Azamor Coelho Guedes
azamorcg@gmail.com

(75)9169 1170
10.000,00

Simões 
Filho

24 Inclusão Digital
Carlos Antonio Souza da Cruz

carloscruz@ifba.edu.br
9912 8000

10.000,00

25 Preparação para o Ingresso nos 
Cursos Técnicos do IFBA

Alessandro Barbosa Correia
sandrobcorreia@hotmail.com

(71) 9155 2955
10.000,00
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Valença

26 Resgate e Memória dos Arqui-
vos Públicos de Valença - ba

Wagner Ribeiro de Carvalho
wrcarvalhoba@gmail.com

(75) 3641 3887/8802 9055
9.737,55

27
Farmácia Viva no IFBA: Saber 
Tradicional, Cura Integração 
Comunitária

Erahsto Feliciano de Souza
erahsto@gmail.com

(75) 3641 7113
9.800,00

28
Incubação de Projetos Selecio-
nados pelo Núcleo Incubador 
de Cooperativas - NC

Ismário Antonio Miranda
ismario@ifba.edu.br

(75) 8106 9726
9.543,00

29

Caracterização do Processa-
mento do Pescado comercia-
lizado pelas marisqueiras da 
Comunidade do Tento, Valença

Sandra Soares dos Santos
sandraengpesca@hotmail.com

(75) 9194 3353
9.768,00

Vitória da 
Conquista

30 Iniciação a prática de Orques-
tra

Emerson Peixoto de Matos
emersondimatos@hotmail.com

(77)8807 6068
10.000,00

31 Introdução  aos Acionamentos 
Elétricos

Durval de Almeida Souza
durval.as@gmail.com

(77)8811 1320
9.454,85

32 Elétronica Analógica Básica
Alberto dos Santos Rebouças

albertoreb@gmail.com
(77)8827 9449

9.938,75

33
Uso da Línguagem Logo para o 
Ensino de Adolescentes
 e Crianças em Robótica

Jaime dos Santos Filho
jaime@ifba.edu.br

(71) 9107 9963/9994 4841
10.000,00

Salvador

34 Karatê-dô: Lutar para 
Cidadania

Enobaldo da Silva Ataíde
(71)2102-9454

enobaldoreflexo@hotmail.com
7.999,00

35 Handebol - fácil de Aprender e 
Jogar

Geraldo Antônio Cardoso dos San-
tos

(71) 2102-9454
gecardoso@ifba.edu.br

9.400,00

36
Interagindo com a Química: 
desvendando a energia que 
vem do licuri

Djane Santiago de Jesus
(71) 8805-5390

gppq@ifba.edu.br
8.000,00

37

Desenvolvimento de um toten 
para empréstimo e devoluções 
de livros na biblioteca utilizan-
do tecnologia RFID e Raspberry

Vitor Leão Filardi
(71) 9199-4692

vitorleao@ifba.edu.br 10.000,00

38 Usina Fotovoltaica na Biblioteca 
do Campus Salvador

Eduardo Filippo Allatta
(71) 3367-3837

eduardo.allatta@gmail.com
7.000,00

39

Implantação de um La-
boratório sustentável de 
análises Físico-Químicas 
e Bacteriológicas das 
Águas

Joseina Moutinho Tavares
(71)9122-8019

jmtavares@ifba.edu.br
4.671,81

 No ano de 2013, além desses 39 projetos aprovados por meio do edital 02/2013, a PROEX 
acatou mais outros cinco projetos. Isso porque ainda havia disponibilidade de recursos e pelo 
entendimento da existência de relevância para a comunidade escolar. Foram eles:
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1) Curso básico de língua brasileira de si-
nais (libras)
Responsável: 
Professor Erivaldo Jesus Marinho 
erivaldomarinho@ifba.edu.br
Valor: R$ R$ 9.319,00 (nove mil trezentos e 
dezenove reais)
 
2) Conservação do meio ambiente
Responsável: 
Professor Hemetério Almeida G. Ogando 
meta.ogando@gmail.com.
Valor: R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais)
 
3) Sessão NAPNE
Responsável: 
Professora Telma Brito Rocha 
telmabr@gmail.com
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

4) Energias Alternativas
Responsável: 
Professor Justino de Araújo Medeiros 
justino@ifba.edu.br
Valor: R$ 9.997,75 (nove mil novecentos e 
noventa e sete reais e setenta e cinco cen-
tavos)
 
5) A robótica como ferramenta educa-
cional para o ensino de tecnologia
Responsável: 
Professora Andrea Cássia P. Bitencourt 
andreabitencourt@ifba.edu.br
Valor: R$ 9.993,00 (nove mil novecentos e 
noventa e três reais).

 Em conformidade com a compreensão 
da sequencia que deve ser dada às políticas 
institucionais, que ultrapassa os limites das 
políticas de gestão, a atual equipe da PROEX 
deixa um legado para a equipe que a sucede-
rá. Isso impõe aos gestores apropriar-se da 
execução e dos resultados alcançados com 
os projetos de extensão nº02/2013 mais os 
cinco projetos adicionais.
 A esse respeito, a PROEX – gestão 
2010-2014 – encaminhou correspondência 
eletrônica, individual, para cada coordena-
dor/responsável, com a solicitação de retorno 
de todos os itens constantes do edital naquilo 
que se refere ao relatório final, prestação de 
contas e resultados alcançados. 
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 O Projeto “Estudo Multidisciplinar da 
Baia de Todos os Santos” (projeto BTS) tem 
como objetivo geral estudar a Baía de Todos 
os Santos, de modo multidisciplinar, para 
contribuir para a gestão sustentável da Baía, 
voltada para a qualidade de vida do ambien-
te e de sua população, a partir da sistemati-
zação, articulação, produção e disseminação 
de conhecimentos sobre o seu ambiente físi-
co. A formação de recursos humanos foi uma 
das metas do projeto e contemplou todos os 
níveis de ensino desde o fundamental até a 
pós-graduação.
 A proposta das oficinas surgiu do ali-
nhamento de duas condições: 1) a princi-
pal ação que ficou sob a responsabilidade 
do IFBA no projeto BTS esteve voltada para 
Educação; 2) os gestores do Município de 
Vera Cruz, no Centro da Baía, convidaram o 
IFBA para iniciar um diálogo a fim de melho-
rar os indicadores daquele município.

PRoJETo ESTUDO MULTIDISCIPLINAR DA BAIA DE 
TODOS OS SANTOS (PRoJETo BTs)

INTERAÇÃo CoM A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃo DE VERA CRUZ
 O Município de Vera Cruz apresenta 
baixo índice de desenvolvimento da educa-
ção básica (IDEB). O IDEB é um índice que 
combina o rendimento escolar às notas do 
exame Prova Brasil, aplicado a crianças da 
4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10. 
Vera Cruz está na 5.067.ª posição, entre os 
5.564 municípios do Brasil, quando avaliados 
os alunos da 4.ª série , e na 5.224.ª, no caso 
dos alunos da 8.ª série. O IDEB nacional, em 
2009, foi de 4,4 para os anos iniciais do ensi-
no fundamental em escolas públicas e de 3,7 
para os anos finais; nas escolas particulares, 
as notas médias foram, respectivamente, 6,4 
e 5,9 – valores superiores aos do município 
de Vera Cruz.
 A fim de contribuir com a melhoria de 
indicadores educacionais em Vera Cruz, fo-
ram realizadas algumas ações do Projeto BTS 
neste município, a partir do diálogo com a 
comunidade local. As fotos a seguir retratam 
alguns destes encontros.
      

Núbia Moura Rocha
nubiamouraribeiro@gmail.com
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ColEÇÃo CARTIlHAS
 As cartilhas educativas que formaram 
a Coleção Cartilhas foram preparadas totali-
zando oito volumes, voltados principalmen-
te para educação ambiental. Os volumes da 
coleção têm os seguintes títulos: água; zona 
costeira; pesca; lixo; poluição; contaminan-
tes emergentes; espécies exóticas e invaso-
ras; ciclo de vida. As cartilhas foram elabo-
radas com a colaboração de alunos de cursos 
de graduação e pós-graduação, em conjunto 
com pesquisadores. O principal público-alvo 
das cartilhas foram alunos de ensino médio 
de escolas da rede estadual de educação, po-
rém elas foram utilizadas também pela or-
ganização não governamental Pró-Mar que 
atua junto a comunidades pesqueiras reali-
zando ações de educação ambiental.
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CURSo DE ESPECIAlIZAÇÃo TéCNICA EM 
SEGURANÇA, MEIo AMbIENTE E SAÚDE
 Este curso de especialização visou à 
formação de profissionais capacitando-os 
para atuarem diretamente nas áreas relacio-
nadas à Segurança, Meio Ambiente e Saú-
de, objetivando a melhoria das condições de 
saúde, qualidade de vida e preservação am-
biental. O escopo do curso contemplou três 
áreas do conhecimento, como características 
próprias e peculiares, mas não estanques, 
que favorecerá o desenvolvimento de uma 
abordagem metodológica interdisciplinar. Fo-
ram ofertadas 40 vagas.

oFICINAS PARA PRoDUÇÃo TEXTUAl 
 Em parceria com dirigentes da secre-
taria de educação de Vera Cruz, e cientes de 
que a principal demanda do município foi ca-
pacitar professores da educação básica em 
metodologias de produção de leitura e escri-
ta, propôs-se a oferta de oficinas para pro-
dução textual com docentes do ensino funda-
mental do Município de Vera Cruz. Uma vez 
capacitados os docentes, estes atuarão junto 
ao corpo discente e integrarão uma equipe 
multidisciplinar de pesquisa que recolherão, 
em suas respectivas comunidades, textos e 
dados sobre o município com vistas a compor 
material didático a serem publicados e distri-
buídos junto às escolas da rede. 
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 O objetivo das oficinas foi capacitar 50 
docentes da rede municipal de educação do 
município de Vera Cruz para atuarem junto 
aos estudantes na produção de textos. Além 
disso, as oficinas visaram fornecer metodolo-
gias aos docentes da rede municipal de edu-
cação do município de Vera Cruz para poten-
cializar-lhes o desempenho no que se refere 
ao ensino de leitura e escrita aos estudantes 
da educação básica; d Desenvolver compe-
tência docente de modo a elevar o padrão de 
desempenho dos estudantes da rede munici-
pal de educação do município de Vera Cruz; 
e Incentivar a participação dos estudantes da 
rede municipal de educação do município de 
Vera Cruz no concurso de redação sobre a 
BTS em 2011.

lIVRo VERA CRUZ: NAS lETRAS DA Do-
CÊNCIA
 Resultante da seleção de textos das 
oficinas de produção textual, o Vera Cruz: 
nas letras da docência é um tributo à memó-
ria dos professores do município.

EXPERIMENToS EM VERA CRUZ
 A fim de despertar da vocação cientí-
fica, alunos e pesquisadores do IFBA reali-
zaram na Mostra de Ciências de Vera Cruz, 
uma série de experimentos para jovens do 
município, na praça de Mar Grande.

lIVRo SMS
 Resultado de estudos dos técnicos das 
áreas de segurança do trabalho, química e 
meio ambiente, aborda questões relevantes, 
o livro aborda questões relevantes com im-
pacto, sobretudo regional. Os capítulos que 
compõem o livro foram selecionados a partir 
dos trabalhos apresentados pelos discentes e 
orientadores do curso de Especialização Téc-
nica em Segurança, Meio Ambiente e Saúde, 
oferecido no Campus Salvador do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA), em 2010 e 2011.
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MEU lUGAR VÊ o MUNDo
 Numa parceria entre os participan-
tes do projeto BTS do IFBA (com o apoio da 
sua Pro-reitoria de extensão), os agentes da 
Produtora Baluart e a PETROBRAS, propôs-
-se um projeto em que os jovens de Ilha de 
Maré pudessem utilizar a fotografia para re-
presentar seus mundos e o modo como os 
enxergam. Delineou-se o projeto em etapas: 
oficinas de fotografia digital, montagem do 
banco de imagens e exposição fotográfica 
ao final do projeto. Na sua implementação, 
o projeto tem oferecido um curso básico de 
fotografia digital composto por 40 horas de 
atividade, ministrado por fotógrafos para as 
comunidades de Ilha de Maré. Foram tota-
lizadas dez turmas, perfazendo um total de 
400 h de aulas ministradas.

Maria das Graças Correia Meirelles
galmeirellesc@yahoo.com.br
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Teresa Bahia e Alex Cypriano - ITCP
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A EXPERIÊNCIA NA ITCP: balanço de ações
Carlos Alex de Cantuaria Cypriano

Teresa de Souza Bahia

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
alexc@ifba.edu.br; teresabahia@ifba.edu.br

 A Incubadora Tecnológica de Coopera-
tivas Populares do IFBA (ITCP/IFBA) é resul-
tado de um edital lançado no ano de 2003 
pela Financiadora de Estudos e Projetos (FI-
NEP), através do programa intitulado Progra-
ma Nacional de Incubadoras de Cooperativas 
Populares1 (PRONINC), que tem o intuito de 
dotar as Instituições de Ensino Superior de 
um programa de suporte tecnológico para as 
cooperativas populares existentes no país. 
 Seu surgimento, no entanto, está re-
lacionado às diversas iniciativas desenvolvi-
das no âmbito da Linha de Pesquisa “Gestão 
de Empreendimentos Solidários” do Núcleo 
de Estudos em Trabalho, Desenvolvimento e 
Tecnologias de Gestão (TDTG), grupo de pes-
quisa certificado junto ao Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ).
 A pesquisa em torno da gestão de em-
preendimentos solidários vem sendo realiza-
da na Bahia através de ações conjuntas de 
instituições universitárias públicas e priva-
das, e entre estas e organizações caracterís-
ticas da Economia Solidária. A articulação do 
Grupo Economia Solidária da Bahia (Ecosol) 
que reune  professores da UFBA, Unifacs, 
UCSal, Uneb e IFBA, impulsionou inúmeras 
ações, entre as quais a Oficina Estadual de 
Economia Solidária, o BanSol - Associação de 
Fomento à Economia Solidária, o Seminário 
Internacional de Economia Solidária, realiza-
do em agosto de 2002, e a edição especial da 
revista Bahia Análise & Dados, da Superin-
tendência de Estudos Econômicos e Sociais 
do Estado, dedicada ao debate sobre a Eco-
nomia Solidária.
 Esta colaboração entre instituições 
universitárias foi alvo de discussão no IX Co-
lóquio Internacional Poder Local durante o 
painel “Articulação Ensino, Extensão e Pes-
quisa: Reflexões a partir de Experiências em 
Universidades Baianas”. Em todas estas ini-
ciativas o TDTG/IFBA teve importante parti-
cipação.
Neste contexto é que surge o projeto de im-
plantação da ITCP, como uma atividade de 
extensão universitária. Em fins de 2003, o 
governo federal lançou uma segunda edição 
do PRONINC, cuja primeira versão havia esti-
mulado uma dezena de incubadoras em uni-
versidades brasileiras a partir de uma expe-
riência na UFRJ.
 Entre as primeiras incubadoras estava 
a ITCP da Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb) com a qual o TDTG já mantinha co-
laboração. As primeiras articulações entre 
professores e estudantes levaram à forma-
tação da proposta submetida ao PRONINC. 
Aprovado o pedido de financiamento para o 
desenvolvimento do seu projeto de incuba-
ção, em maio de 1994, a ITCP/IFBA passou, 
na ocasião ainda CEFET-BA, a ser a primeira 

1 O PRONINC resultou de uma articulação do Comitê 
das Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida/
COEP, no final da década de 1990, envolvendo a Coorde-
nação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro/COPPE-UFRJ, 
a Financiadora de Estudos e Projetos/FINEP, a Fundação 
Banco do Brasil/FBB, o Banco do Brasil, o Programa Uni-
versidade Solidária e o Ministério da Agricultura tendo, 
como instituições de fomento, a FINEP e a FBB. O Progra-
ma foi retomado em 2003 com a participação da SENA-
ES/Secretaria Nacional de Economia Solidária.
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incubadora do gênero na rede de Institutos 
Federais em todo o Brasil.
 A consolidação da incubadora e de sua 
equipe evoluiu junto com o reconhecimento 
da ITCP no próprio IFBA, com a articulação de 
novas parcerias no âmbito público e privado, 
na integração à Rede Nacional e nordestina 
de ITCPs, e no desenvolvimento das pesqui-
sas no âmbito da Linha de Pesquisa “Gestão 
de Empreendimentos Solidários”. A elabora-
ção de trabalhos monográficos e relatórios de 
pesquisa, em especial de iniciação científica, 
contribuem para o conhecimento da realidade 
dos empreendimentos solidários e o aprimo-
ramento da metodologia de incubação.
 O IFBA é um centro de educação pro-
fissional tradicionalmente voltado para a ca-
pacitação de mão de obra para contratação 
pela indústria e pelo setor de serviços. Com o 
crescimento do desemprego em decorrência 
da reestruturação produtiva e financeirização 
da economia, observa-se a necessidade de 
adaptação desta instituição de ensino à rea-
lidade vigente. 
 A atuação da ITCP/IFBA vai ao encon-
tro de uma perspectiva de ensino-aprendi-
zagem que permite à instituição transferir 
conhecimentos tecnológicos, inclusive na 
gestão, para grupos que se propõem a se or-
ganizar na forma de cooperativas populares. 
Fazendo isso, o instituto cria oportunidades 
para que os jovens que aqui estudam no ní-
vel médio, técnico profissionalizante e supe-
rior, assim como o corpo docente e técnico, 
possam aprender com estas experiências.
 O corpo funcional da ITCP/IFBA é for-
mado normalmente por professores do IFBA, 
técnicos administrativos, estagiários, estu-
dantes bolsistas de extensão e de iniciação 
científica e pesquisadores externos bolsistas. 
Eventualmente conta com a participação de 
voluntários e professores de outras institui-
ções. 
Nesse sentido já passaram pela ITCP ao lon-
go de seus dez anos de atividade, colaboran-
do de forma mais ou menos constante, 65 
estudantes dos diversos níveis de formação 
do IFBA, 16 professores, 07 técnicos admi-
nistrativos e 11 técnicos externos.
 A ITCP/IFBA busca articular multidis-
ciplinarmente entre áreas de conhecimento 
da Universidade com grupos populares inte-
ressados em gerar trabalho e renda, visando 
a contribuir na formação de cooperativas po-
pulares, ou seja, empresas de autogestão em 

que os trabalhadores têm o controle coletivo 
de tudo. Isso possibilita também a criação 
de um ambiente que facilita o surgimento e 
o crescimento de novos negócios fornecendo 
apoio administrativo, técnico e comercial a 
esses empreendimentos, o processo de pro-
dução, desde a atividade fim até a gestão do 
empreendimento. 
 Em síntese, a iniciativa visa trabalhar 
com cooperativismo e associativismo nos 
moldes da Economia Solidária, por desenvol-
ver acompanhamentos não só a cooperati-
va e também a associações como um todo, 
desde que sejam ligadas ao movimento de 
Ecosol e Comércio Justo.
 A missão da ITCP/IFBA é estimular o 
desenvolvimento de empreendimentos po-
pulares e solidários, com vista à autossus-
tentabilidade, contribuindo com a produção 
e difusão do conhecimento. O seu objetivo 
geral é apoiar empreendimentos populares 
a partir de um processo de incubação que 
contemple o desenvolvimento humano, so-
cial e gerencial. Com essas bases, ao lon-
go de sua trajetória, a ITCP procurou refletir 
e desenvolver uma maneira mais efetiva de 
contribuir com a Economia Solidária e com o 
movimento da EcoSol.
 Atualmente, como desdobramento des-
sa preocupação, além das atividades de incuba-
ção dos empreendimentos econômicos solidá-
rios (EES), com os quais a incubadora mantém 
relações, desenvolve trabalhos na perspectiva 
do desenvolvimento de tecnologias sociais, ar-
ticulados aos diferentes campos de expertise 
existentes no IFBA. Ou seja, ela procura de-
senvolver uma linha de atuação voltada “para 
dentro” da instituição, focada na introdução e 
disseminação dos princípios da Economia So-
lidária nas atividades de formação desenvolvi-
das na modalidade EJA, expressas através de 
um novo modelo de extensão para a Educação 
Profissional e Tecnológica. 
 Nessa perspectiva, por exemplo, em 
2007, no âmbito da reestruturação do Cur-
so de Graduação em Administração da insti-
tuição, por sugestão da ITCP, incluiu-se uma 
linha de aprofundamento curricular em Ges-
tão Social. Nessa linha, a disciplina Atividade 
Complementar Extensionista (ADM-574) tem 
o objetivo de contribuir para a formação do 
profissional cidadão por meio do envolvimen-
to dos estudantes com os problemas sociais, 
favorecendo o ingresso de estudantes no 
quadro das ações da incubadora.
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 As Incubadoras Tecnológicas de Co-
operativas Populares/ITCPs representam, 
hoje, uma importante vertente de extensão 
das universidades brasileiras. Constituem-se 
em projetos, programas ou órgãos das uni-
versidades com a finalidade de dar suporte à 
formação e ao desenvolvimento de empreen-
dimentos populares autogestionários criados 
por iniciativa de grupos de desempregados 
ou que vivenciem situação de emprego/tra-
balho precarizado. Desse modo, as ITCPs são 
agentes de um processo formativo para a co-
operação e autogestão.
 O movimento de incubação de coo-
perativas populares teve início em 1995 na 
Coordenação dos Programas de Pós-Gradua-
ção em Engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) que desen-
volveu e divulgou para várias universida-
des públicas e confessionais brasileiras uma 
metodologia de incubação de cooperativas 
populares. A partir dessa experiência, cinco 
novas incubadoras se estruturaram em uni-
versidades (UFC, UNEB, USP, UFRPE e UFJF) 
integrando, juntamente com a ITCP/COPPE/
UFRJ a primeira fase do PRONINC.
 Em março de 1999 foi formalizada a 
Rede Universitária de Incubadoras Tecnolo-
gias de Cooperativas Populares, após pro-
cesso que incluiu a construção dos princí-
pios, identidade e estrutura da Rede e que 
foi sistematizado no seu estatuto, concluído 
em 1998. Atualmente, a Rede está constituí-
da por mais de quarenta incubadoras, dentre 
as quais a ITCP/IFBA participa desde 2005.  
Assiste-se a um número crescente de novas 
ITCPs que vêm sendo estruturadas em insti-
tuições de ensino superior.
 Ao longo desse tempo as incubado-
ras vêm construindo, de acordo com cada 

contexto, metodologias de incubação com o 
objetivo comum de promover a inserção so-
cioeconômica de grupos em situação de vul-
nerabilidade social e buscando, durante os 
debates organizados pela Rede, sistematizar 
as experiências e formalizar uma metodolo-
gia de incubação de empreendimentos popu-
lares autogestionários.
 Um aspecto importante a destacar diz 
respeito ao financiamento das atividades da 
ITCP que tem sido obtido através da capta-
ção de recursos em editais e chamadas pú-
blicas, em especial no PRONINC onde está 
em fase de conclusão a execução do segundo 
projeto, tendo como agente financiador a FI-
NEP em convênio com a Fundação Escola de 
Administração (FEA) e iniciando a execução 
de um terceiro projeto apoiado diretamente 
pelo CNPq. 
 Desde o ano 2005 tem sido captados 
recursos junto ao Programa de Extensão Uni-
versitária do MEC (PROEXT), sempre atuan-
do na linha temática relacionada à incubação 
de empreendimentos solidários e populares. 
Além disso, também são executados os re-
cursos captados por pesquisadores compo-
nentes da equipe junto à Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa no Estado da Bahia (FAPESB), 
no âmbito do Programa de Apoio a Tecnolo-
gias Sociais e Ambientais. 
 Em 2014 começarão a ser executados 
os recursos captados através da Chamada 
MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq Nº 89/2013 
para Apoio ao fortalecimento de incubadoras 
tecnológicas de economia solidária, formato 
atual de financiamento do PRONINC. Nesse 
sentido, A ITCP está envolvida com a execu-
ção de um montante de recursos na ordem 
de 1,2 milhão de reais assim distribuídos:

Tabela 1 – Captação recursos externos da ITCP/IFbA

PRoJETo/PRoGRAMA VAloR CAPTADo
PRONINC 2007 R$ 294.722,54
PROEXT 2009 R$28.645,00
PRONINC 2010 R$246.456,00

FAPESB - Edital 015/2009 R$ 163.685,00
PROEXT 2010 R$ 26.914,00
PROEXT 2011 R$ 103.964,00
PROEXT 2013 R$ 110.629,66

Chamada CNPq 89/2013 R$ 249.560,00
ToTAl R$ 1.224.576,20
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Tabela 2 – Relação de EES incubados

EMPREENDIMENTo SITUAÇÃo DA INCUbAÇÃo
AMEVF – Associação de Mulheres do Engenho Velho da 
Federação Ativa

ANEC – Associação Néri Costa (Vasco da Gama) Terminada
Costurart – Cooperativa Arte e Gênero (Calafate, San 
Martin) Terminada

Cooperativa Santa Rosa (Recanto Feliz e Paraíso Azul, 
Costa Azul) Grupo extinto

Cooperbiscoito – Cooperativa de Biscoitos (Fazenda 
Coutos II) Terminada

COOPERLIC (Caldeirão Grande) Ativa
Balcão de Serviços (Engenho Velho da Federação) Ativa
RECORTES - Rede de Costura de Empreendimentos Eco-
nômicos Solidários (da qual participam 8 empreendi-
mentos)

Ativa

 O empreendimento Balcão de Serviços 
exemplifica o esforço da ITCP/IFBA cujo obje-
tivo é a organização coletiva de trabalhadores 
individuais residentes nas comunidades de 
Paraíso Azul I e II e Recanto Feliz, no Bairro 
Costa Azul, em Salvador. Trabalhando a partir 
do conceito de Tecnologia Social, busca-se ex-
plorar e aprimorar os conhecimentos laborais 
adquiridos, sobretudo pela experiência práti-
ca, organizando cooperativamente os sujeitos 
em uma associação prestadora de serviços 
que visa atender aos moradores dos bairros 
vizinhos. Todavia, essa iniciativa, iniciada em 
2009, enfrentou dificuldades em virtude da 
escalada da violência associada ao tráfico de 
drogas na região e precisou ser transferida 
para outra comunidade com características e 
necessidades semelhantes. Com isso a ITCP 

tem executado algumas ações na comunida-
de do Engenho Velho da Federação (processo 
de incubação do grupo Música no Engenho), 
onde já incubava a Associação de Mulheres do 
Engenho Velho da Federação (AMEVF), visan-
do a articulação estratégica das entidades de 
caráter social e comunitária do bairro.
 Outro objetivo da ITCP está relacio-
nado com a disseminação da Economia Soli-
dária. Para tanto, ela desenvolve um projeto 
permanente denominado Caravana Solidária 
que consiste em divulgar a Economia Solidá-
ria e o cooperativismo autogestionário pelos 
diversos campi do IFBA através de palestras, 
oficinas, feiras solidárias e balcões de aten-
dimento organizados e realizados pelos estu-
dantes bolsistas da ITCP e apoiados pela sua 
equipe.

 Ainda com relação à captação de re-
cursos, a ITCP tem apoiado iniciativas dos 
grupos incubados na elaboração de propos-
tas visando a captação de recursos em edi-
tais, já tendo obtido sucesso junto a Fun-
dação Banco do Brasil, Fundação WalMart, 
Petrobrás, bem como editais públicos no âm-
bito de Secretarias Estaduais como a SETRE 
e a CAR/SEDIR.
 Com a ampliação de suas atividades, 
em 2010, a ITCP/IFBA deixou de ser um Pro-
jeto de Extensão vinculado a um Departa-
mento Acadêmico, passando a ser conside-
rada institucionalmente como um Programa 

de Extensão, estando vinculada diretamente 
à Diretoria de Programa e Projetos da Pró-
-Reitoria de Extensão (PROEX). 
 A atividade principal da ITCP/IFBA 
está relacionada com a incubação de empre-
endimentos econômicos solidários (EES). Po-
rém, ao processo de incubação se incorpora 
um esforço para apropriação de tecnologias 
por parte dos grupos produtivos associado 
a uma preocupação com a sustentabilidade 
dos mesmos.
 Ao longo do tempo a ITCP vem atu-
ando junto aos empreendimentos listados na 
Tabela nº 2:
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 Em 2010, a ITCP realizou o I Curso de 
Formação em Economia Solidária para os ser-
vidores do IFBA no qual estiveram presentes 
servidores docentes e administrativos de cin-
co campi do Instituto: Salvador, Valença, Ca-
maçari, Simões Filho e Santo Amaro. O curso 
de extensão teve carga horária de 180 horas 
com principal objetivo de capacitar os parti-
cipantes para atuar em atividades de ensino/
extensão de cunho social e inclusivo, a partir 
da lógica da Economia Solidária, da Educação 
Popular e do Cooperativismo Autogestionário.
 Outra atividade relacionada com for-
mação foi a tutoria e o acolhimento nas de-
pendências da ITCP de uma das duas turmas 
selecionadas para o Nordeste do Curso de Es-
pecialização em Gestão Pública e Sociedade, 
organizado pelas UNICAMP/UFT e financiado 
pela SENAES/MTE. 
 Naquele mesmo ano a ITCP/IFBA par-
ticipou da Comissão Organizadora do Brechó 
Eco Solidário, que foi um mercado de trocas 
de bens usados, através da moeda social 
“grão”, realizado anualmente em conjunto 
com comunidades e cooperativas que atuam 
no mercado de produtos oriundos da econo-
mia solidária. Esse brechó  desenvolve um 
conjunto de  atividades de caráter cultural e 
formativo, sendo realizado a partir da parceria 
entre várias instituições de ensino superior e 
outras entidades, tais como: UFBA, UNIFACS, 
UNIJORGE, UNIVERSO, UCSAL, SESOL, ABA-
MES, Faculdade Montessoriano, Faculdade da 
Cidade e Faculdade são Camilo.
Com vistas a melhorar sua visibilidade institu-
cional, no ano de 2011 a ITCP reformulou seu 
aparato midiático adotando uma nova logo-
marca, slogan e material institucional, como 
também iniciou, ainda em fase experimental 
a participação em ferramentas de redes so-
ciais, pretendendo fortalecer essas e outras 
ações comunicativas no futuro próximo.
 A ITCP também atua, segundo seus 
objetivos, em projetos com parceiros inter-
nos e externos. Em parceria com o Grupo de 
Pesquisa e Produção em Química (GPPQ), 
vem apoiando o Projeto Licuri no que tange à 
organização de uma cooperativa multicomu-
nitária de colhedores e produtores de licuri 
em Caldeirão Grande-BA, executando ações 
de projetos aprovados no âmbito do MCTI e 
da SECTI/BA. Através do Núcleo de Incuba-
ção de Cooperativas (NIC) do campus Valen-
ça, a ITCP/IFBA tem colaborado na execução 
de um projeto de capacitação e organização 

de duas cooperativas de pesca situadas em 
Arembepe (COOPES) e Itacaré (COOMPI), no 
âmbito do Programa ProFrota Pesqueira do 
MPA. Presta apoio, também, à iniciativa de 
incubação de uma cooperativa de produção 
agrícola familiar na região de Amargosa.
 A ITCP vem colaborando com o Pro-
grama Mulheres Mil (MM) desde seu início, 
introduzindo a temática do cooperativismo 
e da Economia Solidária nas atividades de 
formação do programa, tendo como objetivo 
fomentar a criação e organização de grupos 
produtivos populares entre as alunas partici-
pantes do Programa. Tem havido, também, 
a colaboração  ao programa CERTIFIC que 
vem sendo realizado no município de Salinas 
da Margarida, nos processos de certificação 
e capacitação profissional em Manipulação 
de Pescados das mariscadeiras locais, no que 
tange ao associativismo, cooperativismo e 
Economia Solidária. A  Economia Solidária, 
além de fazer parte do Projeto Pedagógico 
do Curso de Administração e dos cursos de 
FIC do Programa MM, também está inserida 
no currículo do Curso de Especialização em 
Educação de Jovens e Adultos (CEPROEJA) 
que é oferecido no IFBA.
 No tocante às parcerias externas, a in-
cubadora tem atuado com o Instituto Federal 
Baiano – campus Planaltina em um Projeto 
de Cooperação Técnica Internacional no Be-
nim na área de cooperativismo e agroecolo-
gia que compreende um Curso de Especia-
lização e a instalação e o acompanhamento 
de uma incubadora de Cooperativas Popu-
lares no Liceu Agrícola Medji de Sekou-BE2. 
Há, também, uma ação em articulação com a 
INCUBA-Uneb,  relacionada com a análise de 
aspectos ocupacionais da atividade de cata-
dores de materiais recicláveis, em projeto fi-
nanciado pela SENAES/MTE. Por último, cabe 
citar a parceria da ITCP com a ITES/UFBA e 
a ITCP/Uneb num projeto denominado Sis-
tema Laboro, com a finalidade é de criar um 
Sistema de Gestão de Projetos para incuba-
doras de empreendimentos populares cujos 
resultados devem ser disseminados para as 
incubadoras que integram a Rede de ITCPs.
Além da atividade de incubação, a ITCP tam-

2Ver capítulo denominado “A contribuição da ITCP/IFBA 
para a Cooperação Técnica Sul-Sul com a África: o Projeto 
de Fortalecimento Institucional da Educação Profissional e 
Tecnológica do Benim nas áreas de Agroecologia e Coope-
rativismo” constante desta publicação.
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bém está envolvida em outras atividades re-
lacionadas com o movimento de Economia 
Solidária. Como representação institucional 
a incubadora atua junto à Rede de ITCPs e 
participa dos Fóruns Metropolitano e Baiano 
de EcoSol, do Conselho Gestor Estadual do 
Mapeamento da ES, do Comitê Consultivo do 
Centro Público de EcoSol de Salvador (CE-
SOL) e colabora com o Centro de Formação 
em EcoSol – Nordeste (CFES-NE).
 A articulação de políticas púbicas é a 
atividade onde a equipe da ITCP/IFBA se au-
toavalia como bem sucedida. Isso porque, a 
partir da expansão da Rede de IFs e o neces-
sário desenvolvimento de ações de extensão 
nos campi do IFBA, a atividade de incubação 
e assessoria técnica a empreendimentos po-
pulares se mostra como um campo poten-
cial de atuação com repercussão positiva em 
termos da formação do profissional cidadão 
histórico-crítico, conforme preconiza a mis-
são institucional do instituto.
 Nesse aspecto a ITCP tem procurado 
contribuir para a criação de iniciativa seme-
lhantes em diversos campi do IFBA e até em 
outros IFs, como é o caso do Instituto Fede-
ral de Rondônia (IFRO). Há uma aproxima-
ção com o campus de Simões Filho que obje-
tiva articular a Unidade de Processamento de 
Biodiesel com o Complexo de Catadores da 
Região Metropolitana de Salvador, visando 
uma parceria para o aproveitamento de óle-
os e gorduras residuais (OGR) como matéria 
prima para a referida unidade. Em Seabra, 
existe a tentativa de articular uma iniciativa 
extensionista com catadores com outras ini-
ciativas levadas a cabo por incubadoras par-
ceiras. 
 O envolvimento cada vez maior da 
ITCP/IFBA resultou em convite feito pela SE-
NAES para  integrá-la  nas reuniões do Co-
mitê Gestor do PRONINC com a finalidade de 
refletir sobre a ampliação da Rede de Incu-
badoras a partir do ingresso dos IFs nesse 
processo, até então muito restrito. As pri-
meiras mudanças já puderam ser percebidas 
no Edital do PROEXT 2013, quando a atuação 
dos institutos federais foi significativamente 
ampliada. A resposta imediata dos institutos 
pode ser percebida através da sua participa-
ção efetiva  no Encontro Nacional de Incu-
badoras e Programas/Projetos Universitários 
de Apoio à Economia Solidária, ocorrido em 
Luziânia-GO em junho de 2013, que culmi-
nou com efetivação da representação dos IFs 

no Comitê Gestor do PRONINC.
 Como desdobramento lógico dessas 
atividades a ITCP e sua equipe tem participa-
do de diversos eventos, tanto de caráter aca-
dêmico, quanto aqueles relacionados às polí-
ticas públicas com as quais está envolvida. A 
produção científica e técnica, e a orientação 
de trabalhos acadêmicos relacionados à  Eco-
nomia Solidária, Tecnologia Social e ao Coo-
perativismo também tem sido evidenciados 
na atividade da ITCP. Todo esse conjunto de 
atividades tem propiciado ao público envolvi-
do, particularmente ao segmento estudantil, 
uma experiência profissional enriquecedora e 
um aprendizado significativo.
 Atualmente estão sendo orientadas 
as atividades de incubação para Redes de 
Empreendimento de Economia Solidária em 
bairros e comunidades urbanas e rurais que 
estão vivendo em situações de “fronteira do 
social”. Paralelamente e articulado com isso, 
ocorre a difusão no interior de uma institui-
ção universitária – o IFBA –, de uma cultu-
ra de Economia Solidaria. Para atingir essa 
finalidade pretende-se garantir a continui-
dade das atividades da ITCP/IFBA procuran-
do avançar na experiência de incubação, no 
aperfeiçoamento de suas metodologias, na 
incorporação de novas demandas de apoio 
oriundas de comunidades populares e movi-
mentos sociais e na expansão do conjunto de 
atores envolvidos com a Economia Solidária 
e Tecnologia Social nos novos campi do IFBA. 
Além do mais, há uma compreensão de que 
é importante renovar e intensificar o esfor-
ço para disseminação da Economia Solidária 
nos campi do IFBA. Para tanto, a ação ex-
tensionista Caravana Solidária está passando 
por um processo de avaliação em seu forma-
to original, no intuito de conseguir ampliar 
seus efeitos para todos os vinte e um campi 
do IFBA. 
 Ainda com relação aos estudos sobre 
a Tecnologia Social, a intenção é procurar 
se articular com outros grupos de pesquisa 
da instituição interessados no tema, tendo 
em vista a sua relação  com outros temas 
de pesquisa, como inclusão social, desen-
volvimento local, sustentabilidade e estudos 
sociais da ciência e da tecnologia, além da 
conveniência de sua aplicabilidade em pro-
cessos de Extensão Tecnológica e Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT).
 Por fim, tem-se percebido que não 
obstante todo o esforço feito para levar a 
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cabo esse conjunto de ações acima descrito, 
a inserção da temática no ambiente institu-
cional ainda é bastante limitada. A principal 
dificuldade tem sido a tímida  incorporação 
de novos colaboradores e de expertises va-
riadas que possibilitem ampliar o escopo de 
atuação da incubadora. Além disso, a neces-
sidade permanente de captação de recursos 
externos via Editais e Chamadas Públicas, 
bem como o tempo gasto na gestão desses 
recursos, acabam por desviar a atenção da 
equipe para o atendimento da atividade-
-meio em detrimento das finalidades da incu-
badora. Outra dificuldade enfrentada decorre 

Equipe ITCP

da inexistência de um Programa de Pós-Gra-
duação relacionado com os conteúdos  tra-
balhados pela ITCP, o qual possibilitaria uma 
retenção maior do conhecimento incorporado 
pelos participantes da incubadora que pode-
riam, nesse caso, favorecer uma dedicação 
maior às suas atividades.
 Em 2014, a ITCP/IFBA completa uma 
década de atividades. Nessa caminhada, os 
desafios se renovaram e são cada vez mais 
crescentes, porém as dificuldades e a dispo-
sição da equipe para superá-las poderão ser-
vir para construir os caminhos que facilitem 
a sua superação no dia-a-dia.
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Foto divulgação: David Ludman
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 A cooperação internacional para o de-
senvolvimento – sua compreensão e proces-
sos – vem evoluindo ao longo de quase um 
século no âmbito das relações internacionais. 
Desde as noções de reconstrução e assistên-
cia técnica aos conceitos de capacity deve-
lopment, da competição ideológica durante 
a Guerra Fria, ao multilateralismo represen-
tado pelo G-20, os processos de ajuda in-
ternacional vêm sendo aperfeiçoados no que 
tange a sua efetividade para os países rece-
bedores dessa cooperação.
 A modalidade denominada Coopera-
ção Técnica entre Países em Desenvolvimen-
to (CTPD) surge no final dos anos 1970, em 
razão do desgaste das relações Norte-Sul, 
quando os países da região Sul assumiram 
uma posição crítica em relação ao modelo 
de cooperação vertical Norte-Sul, assentado 
em bases assistencialistas no qual atuavam 
como meros receptores passivos de recursos. 
Entretanto, segundo Saraiva (2007), apenas 
a partir de 2003 o Brasil começa a buscar um 
novo tipo de cooperação Sul-Sul.
 A posição do Brasil nesse campo vem 
se firmando nos últimos anos (ALMEIDA, 
2004). De acordo com Schmitz, Lima a Cam-
pos (2010; p.37), a partir da segunda meta-
de da década de 2000:

O governo brasileiro vem ampliando de 
forma intencional, por intermédio de di-
ferentes órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal direta e indireta, 
diversificada agenda de cooperação inter-
nacional em benefício do progresso eco-

A ConTRIBUIÇão dA ITCP/IFBA PARA A 
CooPERAÇão TÉCnICA sUL-sUL CoM A ÁFRICA: 
o Projeto de Fortalecimento Institucional da 
Educação Profissional e Tecnológica do Benim 
nas áreas de Agroecologia e Cooperativismo

Carlos Alex de Cantuária Cypriano
Teresa de Souza Bahia

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
alexc@ifba.edu.br; teresabahia@ifba.edu.br

nômico e social de países em desenvolvi-
mento.

 Segundo esses autores, o caráter uni-
versalista das iniciativas de parcerias Sul-Sul 
se configura como o principal instrumento de 
aproximação política com outros países em 
desenvolvimento – países com quem o Brasil 
compartilha desafios semelhantes.
 O atual estágio da cooperação interna-
cional brasileira reflete um novo status quo do 
Brasil no âmbito do sistema internacional. Se-
gundo Schmitz, Lima e Campos (2010, p.39):

Está em curso um amplo e crescente pro-
cesso de reconhecimento internacional do 
país como uma economia emergente com 
elevada capacidade interna em diversos 
setores e, portanto, um ator-chave da co-
operação internacional para o desenvolvi-
mento. Este reconhecimento internacional 
deve-se a dois fatores principais: a pro-
longada estabilidade político-econômica 
nacional, e o acúmulo de experiências na-
cionais em programas sociais inovadores, 
de grande repercussão em todo o mundo 
[que] projetam o Brasil como um ator in-
ternacional importante em tecnologias so-
ciais, principalmente entre os países loca-
lizados no eixo Sul-Sul.

 Mesmo assim, a instrumentalidade da 
cooperação técnica prestada pelo Brasil aos 
países em desenvolvimento não deixa de 
acontecer, representando um meio para o 
Estado atingir objetivos da política externa 
(ibid., p.30).
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 Embora a cooperação internacional 
para o desenvolvimento venha sendo execu-
tada desde os anos 50, normalmente focali-
zando a eliminação da pobreza e buscando 
a inclusão social e não obstante a atual re-
levância e o concurso de inúmeras agências 
e organismos internacionais, poucos são os 
registros de efetividade dessas ações (AL-
MEIDA et al., 2010). 
 Outra fonte de críticas à cooperação 
técnica entre países em desenvolvimento de-
corre de argumentos como: corrupção, impe-
rícia dos governantes e falta de pessoal local 
capacitado (LOPES, 2008, p.76). No entan-
to, tanto críticos quanto entusiastas afirmam 
que a qualidade da ajuda é fator crucial.
Tais fatos têm sido objeto de inquietação 
por parte de organismos como o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) que, em resposta, passa a incentivar 
uma mudança de ênfase no processo de coo-
peração a partir da ideia de “capacidade para 
o desenvolvimento”. 
 De acordo com Almeida e outros 
(2010), a abordagem brasileira está centra-
da no conceito de “construção de capacida-
des para o desenvolvimento”, mas inova em 
dois aspectos: integra formação de recursos 
humanos, fortalecimento organizacional e 
desenvolvimento institucional; e rompe com 
a tradicional transferência passiva de conhe-
cimentos e tecnologias.
 A cooperação técnica internacional 
oferecida pelo Brasil se caracteriza por procu-
rar desenvolver a capacidade de instituições 
e indivíduos na perspectiva de gerar mudan-
ças e transformações socioeconômicas (MA-
GALHÃES, 2009, p.33), tendo o combate à 
fome e à pobreza como foco prioritário em 
países com os quais o Brasil tem laços histó-
ricos, culturais e linguísticos.
 As áreas de maior concentração da 
cooperação técnica brasileira são agropecuá-
ria, saúde, educação, formação profissional, 
meio ambiente e recursos naturais.
 Dentro dessa perspectiva, em 2005, 
os governos brasileiro e beninense assina-
ram um acordo de cooperação técnica em 
áreas consideradas prioritárias, dentre elas 
a educação profissional. Em fins de 2009 
uma missão de prospecção de projetos co-
ordenada pela Agência Brasileira de Coope-
ração (ABC) e integrada por representantes 
da Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica do Ministério da Educação (SETEC/

MEC) foi realizada no Benim, com vistas a 
identificar as principais demandas do país em 
matéria educacional. Naquela ocasião ficou 
decidido organizar uma missão ao Brasil a 
fim de identificar as condições e as modali-
dades de parceria que pudessem interessar  
ao governo do Benim, o que veio a acontecer 
em julho de 2010, quando uma delegação do 
Ministério do Ensino Secundário, Formação 
e Ensino Técnico do Benim visitou a capital 
brasileira. 
 Resulta desse processo o estabeleci-
mento de um projeto cujo objetivo geral é: 
Fortalecer as instituições de educação pro-
fissional beninenses, visando o aumento do 
êxito da inserção dos egressos no mundo do 
trabalho, por meio do fomento às práticas 
de cooperativismo e agroecologia. Dois eixos 
de atuação são definidos: (i) formação pro-
fissional e tecnológica de formadores e (ii) 
implantação de incubadora de cooperativas 
agrícolas. 
 No que concerne ao eixo de formação 
profissional e tecnológica, as áreas de coo-
perativismo e agroecologia surgem como as 
principais demandas do governo Beninen-
se para auxiliar a formação já oferecida na 
mais tradicional instituição de ensino técnico 
do país, o Colégio Agrícola Médji de Sékou 
(Lycée Agricole Medji de Sékou–LAMS. 
A temática do Cooperativismo nos Colégios 
Técnicos parece estar limitada aos aspectos 
formais da organização cooperativista, não 
se dando importância aos aspectos sociais, 
políticos e ideológicos do movimento, nem às 
questões relacionadas com o processo deci-
sório cooperativo/associativo. Já o interesse 
pela Agroecologia deve-se ao fato da agri-
cultura de cultivos familiares ser responsável 
por parte considerável da produção de ali-
mentos do país, sendo importante incentivar 

Figura 1 - Pórtico de entrada do Liceu Agrícola Médji 
Sekou
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o fortalecimento desse segmento com vistas 
ao melhor aproveitamento dos recursos exis-
tentes.
 O segundo eixo de atuação do projeto, 
referente à implantação de uma incubadora 
de cooperativas, surge da necessidade de in-
centivar a formação de grupos melhor organi-
zados que possam otimizar a produção e todo 
o sistema envolvido na agricultura familiar. 

 O setor agrícola corresponde a cerca de 
40% do PIB beninense, e responde pela me-
tade do crescimento anual do país. Entretan-
to, apesar de representar boa parte da pro-
dução nacional, o próprio governo Beninense 
afirma que o potencial de produção agrícola 
não é explorado ao máximo no país e parte do 
que é explorado é desperdiçado pela falta de 
conhecimentos e de organização coletiva. 

Figura 2 -Apresentação dos produtos alimentícios produzidos no LAMS

Figura 3 - Na estrada para o LAMS:  Mercado de venda de alimentos in 
natura: banana, abacaxi, inhame, mandioca, milho, etc.
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 A partir desse interesse pela incubação 
de cooperativas agrícolas populares e pelo 
ensino do cooperativismo se dá o envolvi-
mento do IFBA com esse projeto de coopera-
ção técnica internacional. Nossa experiência, 
até então pioneira entre os Institutos Fede-
rais, no incentivo e fomento ao cooperativis-
mo popular e autogestionário, desenvolvida 
desde 2004 pela Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCP/IFBA) enseja o 
convite por parte da Assessoria Internacio-
nal da SETEC/MEC a participar do projeto em 
parceria com outros dois Institutos Federais, 
o de Brasília (IFB) e do Acre (IFAC).
 Assim, em meados de 2010, a ITCP/
IFBA participa de missão técnica de diag-
nóstico em conjunto com professores dos 
demais Institutos Federais parceiros, igual-
mente responsáveis pela execução do proje-
to. O objetivo foi reconhecer a realidade local 
beninense, subsidiando, dessa feita, a elabo-
ração de uma proposta de intervenção ade-
quada ao objetivo do projeto de cooperação 
e consonante com a realidade local, a partir 
de suas respectivas expertises.

 O Benim é um país da África ocidental 
limitado ao norte pelo Burkina Faso e pelo 
Níger, a leste pela Nigéria, ao Sul pela en-
seada do Benim e a oeste pelo Togo. O país 
tem uma área um pouco maior do que a do 
estado de Pernambuco e uma população de 
quase 9 milhões de habitantes, distribuídos 
em 77 cidades e 5000 vilarejos. O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do país em 
2010 foi de 0, 435, ocupando a 134ª posi-
ção dentre 169 países analisados pelo PNUD. 
Suas principais cidades são Cotonou e Porto 

Novo. A cidade de Ouidah (ou Uidá) também 
se destaca por ter sido o principal porto de 
embarque de escravos para o Brasil entre os 
séculos XVII e XIX e por conservar até hoje 
vários traços da presença brasileira no Be-
nim, mantido pelos agudás, descendentes de 
comerciantes portugueses que se estabele-
ceram na região e por escravos retornados 
do Brasil espalhados ao longo do litoral da 
então chamada Costa dos Escravos.

 As semelhanças entre o Benim e o 
Brasil, ainda mais com a Bahia, impressio-
nam os visitantes, e no que tange ao projeto 
de cooperação pode repercutir positivamente 
para sua efetividade. Sobre isso Soumonni 
(2001, p.5, grifo nosso), diz:

[...] o impacto do Brasil na atual República 
de Benim, herdeira do Daomé pré-colo-
nial, colonial e pós-colonial, ainda é visível 
sob muitas formas [...] Portanto, não sur-
preende que a herança brasileira, apesar 
das vicissitudes da história, continue a ser, 
ainda hoje, uma realidade viva, como se o 
Daomé tivesse sido uma colônia brasileira! 
(grifos nossos).

Figura 4 - Casa do Brasil em Ouidah

Figura 5 - Mercado popular em Cotonou, Benim
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 Isso se explica, segundo o autor, porque:

A comunidade afro-brasileira na região 
continuou a crescer, em quantidade e di-
versidade, não apenas por influência dos 
que voltaram, mas também por um pro-
cesso de assimilação de elementos locais 
que não tinham relações consanguíneas 
com descendentes de brasileiros ou nunca 
tinham ido ao Brasil, mas que se identi-
ficavam com a mesma cultura, como re-
sultado de sua longa associação com essa 
comunidade. Os aspectos principais dessa 
cultura, tal como ilustrados pela herança 
brasileira da atual República de Benim, 
são produto de um complexo processo de 
transformação, construção e reconstrução 
de identidades no Brasil e na “Costa dos 
Escravos” (SOUMONNI, 2001, p.7).

 O estudo diagnóstico feito revela que 
o sucesso possível do projeto precisa levar 
em conta as especificidades sócio-históricas 
e culturais da sociedade africana, o que re-
quer um permanente estado de observação 
e aprendizado quanto à realidade local e a 
capacidade de mediação dos agentes envol-
vidos no processo.
 A experiência cooperativista beninen-
se é cunhada em torno de um embate entre 
aspectos de sua cultura tradicional – comu-
nitarista e que tem na família alargada sua 
célula social – e experiências derivadas de 
sua história recente, seja na perspectiva do 
cooperativismo desenvolvido no período co-
lonial, ou pelo Estado no período revolucioná-
rio de inspiração marxista-leninista, ou ainda 
na perspectiva de um empreendedorismo, 
em moda atualmente, pautado por políticas 
neoliberais.
 Nesse sentido, o cooperativismo, se 
tratado em uma perspectiva emancipadora e  
com enfoque na solidariedade e na coope-
ração, pode ser um elemento que não alte-
re somente estruturas produtivas, mas que 
também altere as características do convívio 
social e do comportamento dos beninenses.  
 O comunitarismo tradicional pode se 
constituir no elemento ideológico promotor 
de um novo cooperativismo cujo fundamen-
to estruturante seja a redistribuição de seus 
resultados em nível da família alargada e/ou 
da comunidade.
 Os conhecimentos em agroecologia, 
por sua vez, irão contribuir com uma visão 
mais integrada e qualificada dos processos 
produtivos, buscando formas mais sustentá-
veis de produção com o desenvolvimento de 

práticas e tecnologias a partir dos recursos 
locais existentes. A abordagem holística da 
agroecologia permite o diálogo com proces-
sos de adequação sociotécnica, onde o re-
conhecimento e valorização do conhecimento 
tradicional são elementos potenciais, experi-
ências que são extremamente relevantes em 
um processo agroecológico.
 O papel que a incubadora de coope-
rativas irá desempenhar neste aspecto será 
fundamental, por conta da localização do 
LAMS e das funções que venha a assumir no 
processo de beneficiamento da produção lo-
cal. No entanto, seu modelo e operação não 
podem nem devem ser comparados ao das 
incubadoras de empreendimentos solidários 
do Brasil, uma vez que existem concreta-
mente em ambientes institucionais distintos 
e que, mesmo considerando a existência de 
determinadas semelhanças entre os dois pa-
íses (em especial com a Bahia) há que se 
considerar suas diferentes temporalidades 
históricas.
 A dimensão pedagógica vem se consti-
tuir no outro elemento do projeto que requer 
uma abordagem e atenção específicas, seja 
em relação aos aspectos metodológicos que 
devem ser utilizados no processo de capa-
citação propriamente dito, diferenciando do 
formalismo pressentido nas relações entre 
professores e entre aluno-professor, seja por 
conta do relevo estratégico que uma postura 
pedagógica tem em processos onde se busca 
alterar certas lógicas organizadoras da vida.
 Na intenção de procurar ser diferente 
na interação estudante-professor do mode-
lo formal mestre-aprendiz, as atividades de 
capacitação deverão ser conduzidas sempre 
em uma perspectiva dialógica, trazendo as 
situações pedagógicas vivenciadas pelos pro-
fessores para a discussão reflexiva em face 
dos conteúdos que se pretende desenvolver. 
Como consequência dessa metodologia as 
atividades deverão produzir resultados apli-
cados segundo o que se denomina por peda-
gogia da alternância, que permitirá ao pro-
jeto um monitoramento mais efetivo de sua 
execução, a despeito da distância que separa 
Brasil e Benin.
 O aspecto estratégico da dimensão 
pedagógica do projeto  se situa na confluên-
cia com que a educação possa permitir re-
articular os aspectos tradicionais da cultura 
africana com os anseios daquela população 
por condições de vida mais dignas e autore-
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ferenciadas. O pensamento do educador An-
dre Salifou (citado por ALTUNA, p.205) ilus-
tra tal perspectiva: 

Hoje que o Ocidente, - que nos impôs o 
seu modelo de educação, - é prisioneiro 
de suas próprias contradições internas e 
procura uma nova via para formar os seus 
filhos, - a África, - que fala cada vez mais 
em descobrir a sua “essência particular”, 
- deve sem dúvida orientar todos os seus 
esforços de investigação para o redes-
cobrimento do seu sistema de educação 
pré-colonial: Só ele lhe permitirá compre-
ender com clareza o seu “real social”, ou 
por outra, compreender todo um conjunto 
lógico em que se entrelaçam normalmente 
uma série de comunhões: comunhão com 
o cosmos... com a terra... com a nature-
za... com os outros homens seus seme-
lhantes, sem os quais e fora dos quais se 
nega a conceber a sua existência. 

 Com base no estudo realizado pro-
pôs-se a realização de um Curso de Pós-
-Graduação em nível de Especialização para 
os formadores beninenses e a atividade de 
acompanhamento (incubação) da implanta-
ção de uma incubadora de cooperativas com 
associação à agroecologia. 
 A proposta de metodologia de forma-
ção compreende o desenvolvimento de: seis 
módulos de disciplinas; duas visitas técnicas 
dos professores do LAMS ao Brasil e três vi-
sitas de apoio à incubação.
 Na organização dos módulos partiu-se 
de uma abordagem conceitual e geral para 
uma dimensão aplicada e específica à situ-
ação do LAMS, procurando estabelecer uma 

reflexão sobre a realidade do ensino pratica-
da e sua relação com o mundo do trabalho e 
da produção agrícola local, incentivando, as-
sim, a construção de alternativas para a pro-
blemática identificada. Dentro desta mesma 
orientação, a proposta de formação parte do 
eixo político-social, para chegar ao pedagógi-
co e, por fim, ao eixo técnico-instrumental.
 Os módulos mantêm uma dimensão 
diagnóstica permanente com o intuito de 
problematizar a realidade do LAMS/Benim 
possibilitando o aprofundamento e apro-
priação crescente do conhecimento acerca 
dessas realidades. O desenvolvimento das 
atividades de formação será feito a partir 
da abordagem da “Alternância”, cujo objeti-
vo resgata o diálogo de saberes e a leitura 
da realidade vivenciada pelos participantes. 
Para tanto, estão previstos dois tempos de 
formação: o “tempo aula” e o “tempo comu-
nidade”.
 O “tempo-aula” é composto de módu-
los de 10 dias cada, realizados nos meses de 
junho, setembro e janeiro. O módulo compre-
ende duas disciplinas/temas geradores que 
devem ser trabalhadas em conjunto por dois 
professores brasileiros. As aulas se dividem 
entre teóricas e práticas. A proposta de execu-
ção dos módulos por uma dupla de professores 
decorre da conveniência da abordagem inter-
disciplinar proporcionada pela integração dos 
temas geradores, da interlocução entre os pro-
fessores visando um melhor monitoramento, 
da avaliação das atividades e da necessidade 
de apoio para as atividades práticas.

Figura 6 - Reunião com membros de uma cooperativa agrícola no Benim
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 O “tempo-comunidade” é o período 
compreendido entre um módulo e outro. Este 
tempo deve ser desenvolvido coletivamente 
pelo grupo de professores locais, que busca-
rão aplicar os conceitos e os princípios mi-
nistrados nos módulos à realidade do LAMS 
e à realidade agrícola e agrária na região 
onde se encontram, notadamente no sul do 
Benim. Dessa forma, o “tempo comunidade” 
permitirá a análise dos desafios para o de-
senvolvimento do cooperativismo e agroeco-
logia do Benim
 As visitas técnicas compreendem a um 
terceiro tempo de formação e têm por objeti-
vo propiciar aos professores o conhecimento 
e vivência in loco de casos de sucesso brasi-
leiros relacionados às temáticas cobertas pe-
los módulos, permitindo a atividade projetiva 
e utópica para reaplicação no Benim. Nesse 

sentido, elas são consideradas como instru-
mento pedagógico efetivo para a produção 
de aprendizado. Serão realizadas em dois 
momentos – após a realização do 3º módu-
lo, quando a problematização das temáticas 
da agroecologia e do cooperativismo estarão 
avançadas e, em seguida, após a implanta-
ção da incubadora, quando um novo conjunto 
de questões relativas à sua operação estará 
sendo vivenciado pelos professores do LAMS. 
 Prevê-se, ainda, mais um momento 
formativo por ocasião da implantação da in-
cubadora, quando as temáticas da Segurança 
Alimentar e do Planejamento e Controle da 
Produção serão apresentadas de forma práti-
ca e aplicada, uma vez que os equipamentos 
e estruturas estarão prontos para entrar em 
operação. 

Tabela 01 – listagem dos Módulos e das Disciplinas

Módulo Disciplinas h/a

1
Associativismo e Cooperativismo na Economia Solidária: Uma Revisão Crítica 40
Princípios e Conceitos em Agroecologia 40

2
Tecnologias Sociais: Metodologia para a Adequação Sociotécnica 30
Metodologias para o Trabalho Extensionista em Agroecologia 50

3
Planejamento Estratégico e Empreendedorismo 40
Pedagogia da Participação 40

4
Administração Financeira e Viabilidade Econômica 40
Viabilidade e Sustentabilidade de Empreendimentos Associativos 40

5
Contabilidade de Custos 40
Interação entre Culturas, Plantas e Animais 40

6
Práticas em Agroecologia e Tecnologias Sociais 50
Gerenciamento de Projetos 30

Total 480

Tabela 02 – Acompanhamento da Implantação e Consolidação da Incubadora

Módulo Acompanhamento Dias Úteis Produto

1 Implantação 5
Relatório de Implantação e 
Estabelecimento da Central de 
Resultados

2 Consolidação I 5 Avaliação de Estabilidade
3 Consolidação II 5 Avaliação de Autonomia
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 Atualmente, o projeto encontra-se em 
fase de finalização do Curso de Especializa-
ção, faltando apenas o 6º módulo que deverá 
acontecer em junho de 2014. A construção 
do galão que abrigará a incubadora encon-
tra-se em fase de licitação da obra no Benim 
devendo estar concluído para uso no final de 
2014.

Figura 7 - Participantes do Curso de Especialização

 O atraso em relação à programação 
original foi devido a razões político-orçamen-
tárias, mas ainda assim o envolvimento dos 
partícipes tem se mantido em nível bastante 
satisfatório.
 A primeira visita técnica de professo-
res beninenses ao Brasil aconteceu em maio 
de 2013. Durante uma semana o grupo co-
nheceu diversas experiências agroecológicas 
e associativas no Distrito Federal, em Goi-
ás e na Bahia, sempre acompanhados pela 
equipe de formadores brasileiros dos IFs de 
Brasília e da Bahia. Conforme era esperado, 
as técnicas, práticas e saberes encontrados 
nos empreendimentos visitados e a compre-
ensão e apropriação destas em relação com 
os temas desenvolvidos em sala de aula no 
Benim despertou o interesse dos professores 
beninenses. Isso foi bastante festejado pela 
equipe de formadores brasileiros, por ter se 
evidenciado o acerto metodológico adotado 
pelo projeto.

Figura 8 - Visita técnica na Bahia (Serrinha e Uauá)

 Nesse aspecto, a experiência do pro-
jeto tem resultado em um aprendizado sig-
nificativo para a equipe brasileira, na medida 
em que determinadas decisões tomadas na 
concepção do projeto tem se mostrado bas-
tante adequadas. Por outro lado, o esforço 
exigido para integração de duas disciplinas 
executadas quase simultaneamente por dois 
professores de diferentes IFs tem suscitado 
uma didática cuja dinâmica convoca os par-
ticipantes à participação crítica, criativa e 
produtora de conhecimento. A perspectiva 
diagnóstica continuada implica uma neces-
sidade de reelaboração permanente e, com 

isso, o estabelecimento de vínculos de con-
fiança que incentivam um processo de troca 
de saberes sempre ativo.
 A perspectiva interdisciplinar pensada 
e posta em curso através de estratégias já 
mencionadas vem obtendo resultados inte-
ressantes até o momento. A conexão entre 
diferentes campos de saber, necessária para 
a construção de conhecimento, tem sido evi-
denciada nas interações, análises e discus-
sões que ocorreram no âmbito dos últimos 
módulos desenvolvidos e desde a primeira 
visita técnica ao Brasil. 



      

48

 PROEX IFBA – DOCUMENTA - EXTENSÃO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 De certa forma isso já estava previsto 
na metodologia do projeto, razão pela qual 
deve-se  insistir em privilegiar uma aborda-
gem mais aplicada e concreta, por meio de 
oficinas e dinâmicas que requeiram a refle-
xão e construção coletiva de respostas.
 Em relação ao conhecimento da reali-
dade local é importante frisar que, muito em-
bora tenha sido feito um trabalho específico 
de diagnóstico da mesma, ela  segue mos-
trando novas facetas e sob diferentes ângu-
los a cada momento de convívio . Isto parece 
confirmar a preocupação original quanto à 
importância de executar um trabalho inte-
grado e dialogado no tocante aos aspectos 
pedagógicos e metodológicos da proposta de 
formação e acompanhamento da incubadora 
a ser implantada.
 Em seu conjunto, a experiência  tem 
se revelado positiva tendo em vista futuras 
ações de cooperação entre o Brasil (Bahia) e 
a África, nas quais o IFBA certamente estará 
envolvido. O conhecimento da realidade polí-
tica e social de países africanos e de aspectos 
da diplomacia deve se constituir numa pauta 
obrigatória para os atores que já estão en-
volvidos, e outros que se envolverão, nesse 
tipo de projeto de cooperação. A sua aceita-
ção já é um indício de que  os projetos de co-
operação internacional sejam levados a bom 
termo, estando comprometidos com a ideia 
de “desenvolvimento de capacidades”, que 
pode ser considerado um ganho valioso para 
as nações signatárias do respectivo termo de 
cooperação. 
 Por sua vez, o apoio institucional ao 
projeto tem sido responsável por parte de 
seu sucesso parcial, mas é evidente que ele 
ainda irá se deparar com novas dificuldades, 
por exemplo, com relação a sua continuida-
de, seja pelo limite de prazo de execução 
imposto formalmente. Há, também, as difi-
culdades de comunicação via internet com 
países africanos como o Benim, que certa-
mente dificultarão a orientação dos trabalhos 
de avaliação do Curso de Especialização, bem 
como o acompanhamento do funcionamento 
da incubadora e dos grupos produtivos locais 
em virtude da falta de uma mediação pre-
sencial capaz de lidar com os conflitos natu-
rais surgidos em processos dessa natureza.
A política recente para a educação profissio-
nal e agrícola brasileira são pautadas por um 
discurso que afirma o reconhecimento e a 
valorização dos saberes populares, o incenti-

vo à participação e envolvimento de um am-
plo conjunto de atores sociais, segundo um 
processo de democratização da ciência, vol-
tadas para o desenvolvimento de tecnologias 
sociais cujo objetivo é o da inclusão social. 
 Tais propostas têm suscitado um con-
junto de experiências relativamente renova-
das, dentre as quais este projeto se insere, 
cujos resultados ainda não podem ser conta-
bilizados na medida em que, muito embora 
integrem um programa de ação de gover-
no, enfrentam um sem número de entraves 
e exigências que, muitas vezes impede sua 
plena e completa execução (PEREIRA, 2011; 
ADDOR, 2006). 
 Todavia, mesmo conscientes do de-
safio presente e atentos às críticas feitas a 
projetos de cooperação com a África como o 
ProSavana , tal situação não impede a refle-
xão acerca das possibilidades de aprendizado 
recíproco nem a ação responsável comparti-
lhada dos atores envolvidos nesses experi-
mentos.
 É certo que pouco ainda se conhece 
da realidade africana e de suas sociedades 
– em especial a camponesa, ainda mais em 
face das transformações decorrentes dos 
processos de descolonização e de inserção 
do continente na dinâmica capitalista atual. 
No entanto, o sentimento de solidariedade 
despertado em parte pelo acolhimento ofe-
recido, como também pela identificação de 
semelhanças no tocante a um projeto socie-
tário em construção, estimulam a reflexão 
crítica conjunta e o aprendizado mútuo, a 
despeito da distância que separam Brasil e 
Benim.
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 O Programa Mulheres Mil, realizado pela 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia (IFBA) se insere nas políticas de in-
clusão social postas em prática pelo governo 
federal. Ele pode ser considerado como uma 
oportunidade educativa que atende a uma ne-
cessidade histórica de inclusão das mulheres 
na educação e no mundo do trabalho.
 Com essa compreensão, a Reitoria do 
IFBA aderiu a esse programa de governo para 
a consolidação das políticas de inclusão social 
de mulheres em situação de vulnerabilidade 
social, de forma a proporcionar uma melhoria 
na renda e no desenvolvimento do aprendiza-
do nas comunidades. Esse texto foi elabora-
do a partir da experiência desse programa no 
Instituto.
 Com efeito, o Programa Mulheres Mil 
faz parte do conjunto de prioridades das po-
líticas públicas do Governo Federal, mormen-
te nos eixos promoção da eqüidade, igualda-
de entre sexos, combate à violência contra a 
mulher e acesso à educação.  Entre as metas 
determinadas pelo programa está a erradica-
ção da extrema pobreza e da fome, a promo-
ção da igualdade entre os sexos e autonomia 
das mulheres e a garantia da sustentabilidade 
ambiental.

 Dessa forma, esse programa possibi-
lita a formação profissional e tecnológica de 
mulheres desfavorecidas das regiões norte e 
nordeste, produzindo a intermediação neces-
sária para que as mulheres desenvolvam o 
seu potencial produtivo, além de fomentar a 
melhoria das condições de vida das famílias, 
das suas comunidades e do seu crescimen-
to econômico sustentável para a inclusão 
social e para o pleno exercício da cidadania. 
O público alvo são mulheres desfavorecidas 
nos âmbitos social, educacional e econômi-
co, moradoras em comunidades pobres dos 
estados das regiões norte e nordeste do 
Brasil, com idade mínima de dezoito anos. 
O referido programa é estruturado nos eixos 
educação, cidadania e desenvolvimento sus-
tentável que proporciona em seus planos de 
cursos temas como direitos e saúde da mu-
lher, relações interpessoais,  inclusão digital 
e auto estima. Assim, tem-se a possibilida-
de de formação na produção de alternativas 
para o ingresso no mundo do trabalho, com 
a finalidade de melhoria na qualidade de vida 
dessas mulheres.
 Além disso, o programa já possibilitou 
a mais de 1000 mulheres oportunidades de 
Formação Profissional e Tecnológica com a fi-
nalidade de criar as condições necessárias ao 
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resgate de sua autoestima, ao redimensio-
namento dos seus objetivos, a sua inserção 
no mundo de trabalho, a melhoria de suas 
vidas, seus locais de trabalho e o meio am-
biente em que vivem.
 Na perspectiva de iniciativas voltadas 
à inclusão de mulheres no mundo do traba-
lho e da aprendizagem contínua, o  IFBA, 
em parceria com a Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação (SETEC/MEC), de 2008 até 2010 
o antigo CEFET-Ba participou do piloto, do 
Projeto Mulheres Mil, onde participaram os 
Cefet’s do Norte/Nordeste, como projeto pi-
loto o CEFET-BA foi desenvolvido em Salva-
dor com o subprojeto “ Um Tour em Novos 
Hotizontes” desenvolvido nas comunidades 
localizadas no entorno da Estrada Velha do 
Aeroporto, neste período, foram desenvolvi-
dos os cursos de Camareira e Cuidadora de 
Idosos, como projeto foram certificadas 96 
alunas , em 2011, o projeto foi transforma-
do em programa instituído pela Portaria Nº 
1.105, de 21 de julho de 2011, onde todos 
os Institutos Federais de todo país poderiam 
implantar o Programa nos seus Campi.    O 
Programa Mulheres Mil, no IFBA foi implan-
tado por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX), oferecendo vagas de matrículas 
nos seguintes campi: Salvador, Paulo Afon-
so, Irecê, Seabra, Ilhéus, Valença, Jequié, 
Jacobina, Simões Filho, Eunápolis, Vitória da 
Conquista, Feira de Santana, Santo Amaro, 
Porto Seguro (Núcleo Avançado de Ubaitaba) 
e Camaçari.
 O Programa Mulheres Mil no IFBA tem 
sido gerenciado e coordenado pela Pró-Rei-
toria de Extensão, tendo o apoio pedagógi-
co da Pró-Reitoria de Ensino e nos Campi a 
gestão é feita pelos Gestores dos Campi. O 
programa oferece diversos cursos para as 
mulheres de comunidades carentes do es-
tado da Bahia, dentre eles estão os cursos 
de Camareira, Cuidadora de Idoso, Cuida-
dora Infantil, Eletricista Básica Residencial, 
Produção Artesanal com Material Reciclável 
com foco em materiais de limpeza, Benen-
ficiamento de Pescado, Merendeira, Corte 
e Costura, Revestimento em Argamassa, 
Qualificação Profissional em Artesanato e 
Sustentabilidade, Iniciação Profisssional em 
Técnicas de Reciclagem, Empreendedorismo, 
Técnicas de Preparo e Conservação de Ali-
mentos com Ênfase em Compostas, Doces e 
Geléias, Produção de Biojóias, Recepcionista, 

Auxiliar de Cozinha e Manipulador de Alimen-
tos. Nos anos de 2011, 2012 e 2013 foram 
certificadas 1.907 alunas no IFBA.    .Essas 
estudantes têm matrícula no Instituto como 
discentes na modalidade Formação Inicial e 
Continuada (FIC). Desse modo, podem usu-
fruir dos benefícios institucionais, tais como 
o acesso à biblioteca e ao serviço médico-
-odontológico.
 Além do mais, as alunas recebem bol-
sa auxílio para lanche e transporte, de forma 
a garantir a permanência em sala de aula. 
Desse modo, destaca-se a importância das 
políticas de permanência, ao efetivar a inte-
gração desse segmento estudantil a todos os 
aspectos relevantes da vida acadêmica, su-
perando a mera inclusão quantitativa. Afinal, 
não é suficiente apenas ter garantido o aces-
so ao ambiente acadêmico para que se tenha 
a situação de êxito escolar, pois,  imediata-
mente após o acesso surge o desafio da ado-
ção de políticas efetivas para a permanência 
dessas alunas.
 Verifica-se, portanto, que a instituição 
de ensino precisa manter uma relação de par-
ceria com a sociedade, buscando contribuir 
para o seu processo organizativo, uma vez 
que o conhecimento produzido pela institui-
ção acadêmica pode ser útil, especialmente 
para as comunidades em seu entorno. Des-
sa forma, poderá amenizar as desigualdades 
sociais, econômicas e políticas, enfrentadas 
por esta parcela da sociedade.
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RECURSOS HUMANOS: ConTRIBUIÇão PARA A 
PERMAnÊnCIA do EsTUdAnTE no CURso TÉCnICo

Antonio Cesar Santos; Cintia de Souza Santos; Ivana Santos Nobre

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
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O Programa Petrobras de Formação de Re-
cursos Humanos (PFRH) tem o objetivo de 
ampliar e fortalecer a formação de recursos 
humanos relacionados ao atendimento da 
demanda por profissionais qualificados nos 
cursos técnicos de nível médio para atender 
a indústria de petróleo, gás, energia e bio-
combustíveis. Isso se dá por meio da con-
cessão de bolsas para os estudantes desses 
cursos específicos e da taxa de bancada para 
a compra de equipamentos e melhoria dos 
laboratórios.
 As negociações para a implantação 
do referido Programa no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
(IFBA) tiveram início no ano de dois mil e 
dez, culminando com a assinatura do Convê-
nio nº 6000.0069260.11.4/PRH-PB 29, pela 
Magnífica Reitora, no dia vinte e um de no-
vembro de dois mil e onze. A autorização, 
por parte da Coordenação do PFRH – Técnico 
da Petrobras para a divulgação do PRH-PB 29 
e para o início oficial das atividades do Con-
vênio no IFBA, aconteceu na segunda quin-
zena do mês de janeiro de dois mil e doze. 
 A seleção dos bolsistas dos cursos téc-
nicos integrados e subsequentes dos campi 
contemplados no Convênio: Barreiras, Ca-
maçari, Eunápolis, Irecê, Jequié, Paulo Afon-
so, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, 

Simões Filho e Vitória da Conquista, foi rea-
lizada por meio do Edital n.º 01/2012, publi-
cado no dia primeiro de fevereiro de dois mil 
e doze.
 Naquele mesmo ano , iniciou-se a exe-
cução do PRH-PB 29 quando foram realizadas 
diversas ações, a exemplo da seleção dos 
bolsistas, a negociação com a Coordenação 
do PFRH–Técnico para inclusão de estudan-
tes repetentes que faziam parte das turmas 
contempladas no Convênio, remanejamento 
de bolsas que não foram preenchidas para 
outras turmas e outros campi, as orienta-
ções Pedagógicas (atividades desenvolvidas 
nos campi), uma reunião com os responsá-
veis pelo PRH-PB 29 nos campi do IFBA que 
participavam do Convênio, uma reunião com 
os Professores Orientadores do Campus de 
Salvador e uma reunião com os bolsistas do 
campus de Salvador.
 Para viabilizar o desenvolvimento e 
execução do Convênio foram elaborados os 
seguintes documentos: edital para seleção 
dos bolsistas, autorização para assinatura do 
Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa no 
PRH-PB 29 pelo Subcoordenador (represen-
tando o Presidente da FUNCEFETSE), autori-
zação para assinatura do Termo de Outorga 
e Aceitação de Bolsa no PRH-PB 29 pelo Pró-
-Reitor de Extensão (representando a Mag-
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nífica Reitora do IFBA), relatório de Seleção 
dos Bolsistas, formulário para preenchimento 
dos dados bancários dos bolsistas, declara-
ção para os bolsistas abrirem conta no Banco 
do Brasil, orientações gerais sobre a Opera-
cionalização do PRH-PB 29, adaptação dos 
documentos cedidos pelo Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (IFRN) para o PRH-PB 
29 do IFBA.
 Além da elaboração dos documentos 
citados acima, também foram elaboradas 
orientações para o preenchimento do Plano 
de Estudo e do Relatório Semestral, o formu-
lário de cadastramento do Professor Orienta-
dor, o preenchimento de planilha com rema-
nejamento de bolsas e inclusão de turmas da 
modalidade subsequente de 2012.1, 2012.2, 
2013.1 e 2013.2, a reformulação do Plano 
de Trabalho do PRH-PB 29 para o Aditivo, o 
relatório do Encontro entre Coordenadores 
e Subcoordenadores com a Coordenação do 
PFRH-Técnico da Petrobras (realizado nos 
dias 03 e 04 de setembro de dois mil e doze 
em Natal-RN), o preenchimento dos Formu-
lários: Quantitativo de Alunos Matriculados e 
Cursos contemplados para o novo Convênio; 

e Levantamento de Cursos Técnicos do IFBA 
para o novo Convênio, incluindo os campi de 
Feria de Santana, Ilhéus, Jacobina e Seabra, 
que foram inaugurados mais recentemente.
 De acordo com a orientação da Petro-
bras, as atividades dos bolsistas do PRH-PB 
29 devem ser direcionadas por um plano de 
trabalho que visa fomentar a formação dos 
alunos dos cursos técnicos do IFBA, estimu-
lar o desempenho, reduzir a evasão escolar 
e despertar o interesse da mão de obra téc-
nica para o setor de Petróleo, Gás, Energia e 
Biocombustíveis, por meio da aplicação dos 
recursos provenientes da Cláusula de Inves-
timentos em Pesquisa e Desenvolvimento 
previsto nos contratos de concessão. 
 Com a assinatura do Termo de Con-
vênio, a Petrobras disponibilizou um total de 
setecentos e trinta e três bolsas para os onze 
campi do IFBA contemplados, de acordo com 
as tabelas abaixo. A distribuição do quanti-
tativo de bolsas disponibilizadas foi feita por 
campi e Curso, de acordo com a área de inte-
resse da empresa Petrobras, ou seja, Petró-
leo, Gás, Energia e Biocombustíveis, confor-
me planilha abaixo.
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Para viabilizar o desenvolvimento do Progra-
ma, a Petrobras também disponibilizou para 
o IFBA recursos da taxa de bancada, a fim 
de contribuir com as despesas destinadas 
à melhoria e à manutenção de atividades e 
serviços necessários ao desenvolvimento do 
Programa ou curso, principalmente em rela-
ção àquelas relacionadas com as atividades 
laboratoriais e de pesquisa dos alunos.

 Os itens passíveis de apoio com a utili-
zação de recursos da taxa de bancada foram:

a) custeio: material de consumo,    
software, instalação, recuperação e 
manutenção de equipamentos e ins-
trumentos, aquisição de componentes 
e/ou peças de reposição de equipa-
mentos, despesas acessórias, espe-
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cialmente as de importação e as de 
instalações necessárias ao adequado 
funcionamento dos equipamentos;
b) assinatura de revistas e periódi-
cos, diárias, passagens, realização de 
eventos, pagamento por serviços de 
terceiros e,
c) outros serviços e encargos e capi-
tal: equipamentos, materiais perma-
nentes, instrumentos, material biblio-
gráfico.

 Do estudante do IFBA contemplado 
como bolsista do PRH-PB 29 é exigido o aten-
dimento de alguns critérios estabelecidos 
pela Petrobras para garantir o recebimento 
das bolsas, como por exemplo: comunicar à 
Coordenação do PRH-PB 29 qualquer modi-
ficação de sua situação inicial ou quaisquer 
outras que possam influenciar no desempe-
nho de sua obrigação; entregar no setor res-
ponsável no campus ao qual pertencem os 
relatórios mensais, semestral, final e anual 
das atividades realizadas para posterior en-
vio para a Coordenação do PRH-PB 29, na 
Reitoria.
 Além dos critérios citados acima, o 
bolsista também deverá:

a) realizar estudos dirigidos ou pes-
quisas determinadas pelo professor 
orientador ou pela Comissão Gestora 
do PRH-PB 29, a fim de adquirir co-
nhecimentos relacionados ao setor de 
petróleo, gás, energia e biocombustí-
veis;
b) encaminhar para a Petrobras, por 
meio da coordenação do PRH-PB 29, 
em até 06 (seis) meses após a assina-
tura do termo de outorga, o Plano de 
Estudo;
c) desenvolver trabalho sobre tema 
de interesse do setor de Petróleo, gás, 
energia e biocombustíveis e,
d) apresentar, anualmente, sua ava-
liação quanto à adequação do treina-
mento recebido/estudos realizados 
e seu aproveitamento nas atividades 
profissionais exercidas.  

 Avalia-se, então, que os resultados es-
perados por meio da execução do Programa 
Petrobras de Recursos Humanos – PRH-PB 29 
é direcionar a formação de mão-de-obra de 
nível técnico para o setor de Petróleo, Gás, 

Energia e Biocombustíveis, a fim de atender 
às demandas do mercado, além da redu-
ção da taxa de evasão incentivando o aluno, 
desde o início do curso técnico, a se dedicar 
exclusivamente aos estudos e atividades de 
desenvolvimento tecnológico, por meio da 
concessão de bolsa para fixação escolar.
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RESUMo
 O Governo Federal, por meio do Minis-
tério da Pesca e Aquicultura implantou no IF-
BA-campus Valença a partir do ano de 2010 
o Programa Profrota Pesqueira que tem como 
intuito financiar a construção, modernização, 
equipagem, substituição e aquisição de em-
barcações para Cooperativas de Pesca em 
regiões costeiras do país. Este programa se 
enquadra na atividade de extensão do Ins-
tituto e, atualmente, estão sendo incubadas 
duas cooperativas de pesca, respectivamen-
te a Cooperativa Mista de Pesca de Itacaré 
(COOMPI) e a Cooperativa de Pesca de Ca-
maçari (COOPESC). Além do suporte técnico 
e financeiro para aquisição de embarcações 
modernas e equipadas para as cooperati-
vas, o Programa Profrota Pesqueira também 
tem ofertado, ao longo destes quatro anos, 
cursos profissionalizantes na área de pesca, 
gestão e administração de empreendimentos 
solidários.

Palavras-chave: Profrota, Cooperativa, Pesca.

INTRoDUÇÃo
 De perfil semelhante a outros incen-
tivos do governo federal intermediados pelo 
Ministério da Pesca para o desenvolvimento 
da pesca oceânica, o Programa Profrota Pes-
queira tem como objetivo financiar a cons-
trução, modernização, equipagem, substi-
tuição e aquisição de embarcações a fim de 
dotar o país de uma frota oceânica moderna 
e competitiva, proporcionando a eficiência e 
sustentabilidade desta. O Programa busca, 
também, maximizar as capturas, aumentar a 

produção pesqueira nacional e utilizar esto-
ques pesqueiros na Zona Econômica Exclusi-
va brasileira e em águas internacionais. Com 
isso, fica consolidada a frota pesqueira oce-
ânica nacional, contribuindo com o aumento 
da qualidade do pescado produzido no Brasil.
Com a oferta de crédito para construção de 
embarcações, via Programa Profrota Pes-
queira, outras políticas entraram em execu-
ção para dar sustentabilidade ao sistema e 
fortalecer a cadeia de produção. Entre elas 
destacam-se a construção de terminais pes-
queiros, sistemas de beneficiamento e ar-
mazenagem, aprimoramento dos sistemas 
comerciais e de controles sanitários e rastre-
abilidade. A pesca dos atuns e afins e de ou-
tros peixes de profundidade consiste em um 
dos focos desta estratégia. Dessa forma, o 
objetivo desta capacitação e incubação con-
siste em possibilitar que agentes produtivos 
constituídos em cooperativas com o advento 
do Programa Profrota Pesqueira, obtenham 
as condições técnicas, operacionais, empre-
sariais, tecnológicas e sociológicas do ponto 
de vista do cooperativismo ou do trabalho 
associativo para o pleno desenvolvimento 
dessa atividade pesqueira, sua maturação e 
perenidade no sistema de produção.
 Como resultados alcançados pelo Pro-
grama Profrota Pesqueira até então, duas das 
quatro embarcações para uso das cooperati-
vas já estão prontas e quatorze cursos pro-
fissionalizantes já foram realizados em cada 
cooperativa totalizando vinte e oito cursos.
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1 PRoCESSo DE SElEÇÃo/APRoVAÇÃo 
Do PRoJETo

 Por meio da PORTARIA N 430, DE 20 
DE AGOSTO DE 2010, O MINISTRO DE ES-
TADO DA PESCA E AQUICULTURA (MPA), no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista a 
legislação pertinente, resolve:

Art. 1º Aprovar a descentralização de 
recursos, consignados no orçamento 
do Ministério da Pesca e Aquicultura 
para o exercício de 2010, no Programa 
de Trabalho: 20.121.1344.6112.0001 
- Ação: Fomento às atividades Pes-
queiras e Aquícolas sob a forma Asso-
ciativa-Nacional, no valor total de R$ 
1.007.310,42 (um milhão e sete mil 
e trezentos e dez reais e quarenta e 
dois centavos), que será repassado 
em três parcelas: R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais) no mês de agosto, 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
no mês de novembro e R$ 607.310,42 
(seiscentos e sete mil e trezentos e 
dez reais e quarenta e dois centavos) 
no mês de dezembro, todas referente 
ao exercício 2010, em favor do IFBA 
- UG 158145 - GESTÃO 26404, con-
forme Plano de Trabalho, parte inte-
grante desta Portaria, constante do 
Processo nº 00350.004472/2009-16, 
tendo como objeto: “Capacitação e 
Incubação de Cooperativas de Pesca 
para Atuação no âmbito do Programa 
Profrota Pesqueira”.
Art. 2º O período de execução do ob-
jeto previsto nesta Portaria, o qual 
vem discriminado no cronograma de 
execução e no cronograma de desem-
bolso do Plano de Trabalho, parte in-
tegrante desta Portaria, independente 
de transcrição, expirará em 30 de ju-
nho de 2015.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor 
a partir da data de sua publicação.

2 ATIVIDADES REAlIZADAS PElo PRo-
GRAMA PRoFRoTA PESQUEIRA
 Em parceria com o MPA, Banco do Nor-
deste, Bahia Pesca, Casa Civil do governo da 
Bahia, Incubadora Tecnológica de Cooperati-
vas Populares (ITCP-IFBA campus Salvador), 
NIC- IFBA campus Valença (Núcleo Incubador 
de Cooperativas) e IFBA campus Valença, o 

Profrota Pesqueira iniciou suas atividades no 
ano de 2010, tendo como cooperativas aco-
pladas ao Programa a COOMPI com 50 agen-
tes cooperados e a COOPESC com 36 agentes 
cooperados.
Serão apresentados a seguir os resultados 
obtidos até então com a atuação do Programa 
Profrota Pesqueira nas cooperativas de pesca 
acima citadas.

2.1 ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 
ANO DE 2010
 O Programa Nacional de Financiamento 
da Ampliação e Modernização da Frota Pes-
queira Nacional do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura, Banco do Nordeste, Bahia Pesca, Casa 
Civil do governo da Bahia, ITCP, NIC e IFBA 
campus Valença iniciaram suas atividades no 
mês de setembro de 2010 na Cooperativa de 
Itacaré–BA.
 O Coordenador Ismário Miranda jun-
tamente com sua equipe de instrutores com-
posta pelos professores Carlos Alex Cantuária 
Cypriano e Thyrso Sacramento Maltez mais a 
técnica Teresa Bahia, ambos da ITCP de Sal-
vador, Jorge Eduardo Silveira de Souza, Mar-
cel Philippe Gerard Monte Gradvohl e Rafael 
Farias Reale deram início às atividades, mi-
nistrando a primeira oficina de Associativismo 
para integralizar o diagnóstico do Profrota, 
entre a COOMPI e a equipe do ITVP – NIC e 
IFBA, abordando o associativismo, cooperati-
vismo e autogestão, os princípios, sua impor-
tância e necessidade para a prática do pro-
jeto. Todo esse conteúdo foi assumido como 
elemento norteador e de diagnóstico do pro-
cesso de capacitação e incubação, assumido 
em consonância com as entidades e por exi-
gência do agente financiador, pelo prazo míni-
mo de 05 anos.
 Esta primeira fase teve a participação 
de três estagiários, estudantes do IFBA. A 
um deles competiu a organização das ques-
tões administrativas, planejamento e gestão. 
Ao segundo, o processo de monitoramento 
do pescado, ficando responsável pela parte 
de pesquisa. E, ao terceiro estagiário foi atri-
buída a responsabilidade pelo planejamento, 
organização e desenvolvimento das ativida-
des de Economia Solidária da ITCP.  Fazem 
parte também na equipe dois pesquisadores: 
Mauricio Figueiredo Nogueira (ITCP/UNEB) e 
George Silva Freitas (ITES/UFBA) que são os 
responsáveis pelo processo de capacitação e 
incubação nos moldes da Economia Solidária 
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(ES), processo exigido pelo MPA como modelo 
de incubação aceito.
 As atividades realizadas no segundo 
semestre de 2010 foram:
 a) 13 oficinas, sendo 10 delas realiza-
das em Itacaré, na COOMPI, e as demais na 
localidade de Arembepe, pela COOPESC;
 b) 01 reunião geral em Arembepe, com 
a presença de todos os instrutores onde foi 
discutido o planejamento para execução do 
projeto;
 c) 01 visita de coordenação que acon-
teceu do dia 10 ao dia 12 de dezembro de 
2010 na mesma cooperativa para organização 
da matricula dos associados bem como orga-
nização do cronograma de 2010/2011;
 d) 03 oficinas de Economia Solidária 
em Camaçari, na Comunidade de Arembepe, 
cujas discussões foram geradas a partir do 
significado de Economia Solidaria, Gestão e 
Autogestão e sua importância, bem como a 
sua relação com o Profrota;
 e) 05 oficinas de Associativismo na 
COOMPI (Itacaré-BA);
 f) 02 oficinas de Cooperativismo;
 g) 03 oficinas na COOMPI, do Modulo 
II-Tecnologia do Pescado;
 h) 28 horas/aula expositivas e práticas 
sobre o beneficiamento e conservação do pes-
cado, especialmente a prática de Fishburg;~
 i) participação de dois professores do 
projeto na I Semana de Pesca, Arte, Vida e 
Sustentabilidade, promovido pelo curso técni-
co de pesca do IFPB–campus Cabedelo;
 j) visitas técnicas na empresa Oceânica 
– Pesqueira Nacional Alimentos e Produmar – 
LTDA, no cais pesqueiro de Natal–RN;
 k) curso de informática básica com 
aulas teóricas e práticas sobre o conceito de 
computador, os softwares e os hardwares, o 
Linux, a internet e sua conexão com o mundo 
virtual.
 As atividades de avaliação no processo 
de capacitação e aprendizagem envolveram 
praticas de integração de redes, preservação 
ambiental e envolvimento comunitário. Fo-
ram realizadas a limpeza da praia da Concha, 
uma intervenção cultural envolvendo diversas 
ONG´s e artistas locais, a limpeza e conserva-
ção do hospital municipal de Itacaré, adminis-
trado por uma Fundação de diversas entida-
des e ONG´s daquele município, além de uma 
atividade de simulação em uma assembleia 
geral, para definir a distribuição das sobras 
econômicas.

2.2 ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 
2011
 O Profrota - Programa Nacional de Fi-
nanciamento da ampliação e Modernização 
da Frota Pesqueira Nacional em parceria com 
o Ministério da Pesca e Aqüicultura, Banco do 
Nordeste, ITCP, NIC e IFBA campus Valença 
iniciou sua atividades no mês de outubro de 
2011 nas Cooperativas de Itacaré e Arembe-
pe – BA. 
 A equipe de 2011 do Profrota teve: o 
Coordenador do Programa Ismário Miranda, 
os coordenadores da ITCP de Salvador Carlos 
Alex Cypriano Cantuária,  Thyrso Sacramen-
to Maltez, os instrutores  Jorge Eduardo Sil-
veira de Souza, Marcel Philippe Gerard Monte 
Gradvohl e Rafael Farias Reale, Ivan da Costa 
Accioly, Eduardo Cambruzzi, Lirane Borges e 
Lucio Mauro Souza Borges, ambos professo-
res do IFBA campus Valença. Continuou no 
Profrota o pesquisador Mauricio Figueiredo 
Nogueira, responsável pelo processo de Ca-
pacitação e incubação.
 No segundo semestre de 2011, foram 
ministradas as seguintes atividades:
 a) 10 oficinas sendo 6  realizadas em 
Itararé na COOMPI e 04 no distrito de Arem-
bepe (Camaçari), pela COOPESC;
 b) várias reuniões com a coordenação;
 c) processo de incubação.
 Antes do início do curso, foram convi-
dados os representantes das duas cooperati-
vas para organizar o cronograma de atividade 
dos cursos a serem desenvolvidas no ano de 
2011, ocorrida em 27 de setembro no IFBA 
campus Valença. Ali, foi explicado o porquê 
dos atrasos do início do curso haja vista que 
a demora na descentralização dos recursos, 
estendendo o curso até final do mês de de-
zembro.
 As atividades tiveram início em Itacaré 
com o módulo de Tecnologia do Pescado II. 
Os encontros ocorreram no mês de outubro, 
em três finais de semana. Nesses encontros 
foram trabalhados os seguintes temas:
 a) Noções de higiene a bordo (asseio 
corporal e prevenção de doenças);
 b) Transmissores de doenças a bordo;
 c) Sistema de distribuição de água po-
tável;
 d) Disposição do lixo a bordo das em-
barcações pesqueiras;
e) Principais métodos de conservação do 
pescado (refrigeração, congelamento, salga, 
defumação e conservas);
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 f) Disposição e operação de instala-
ções fabris;
 g) Noções de aproveitamento de sub-
produtos do pescado, com aulas teóricas e 
práticas, envolvendo seminários, roda de 
conversas, debates além de aulas em embar-
cações com práticas de limpeza do pescado, 
limpeza das embarcações, formas de conge-
lamento etc. 
 Também, em outubro de 2011, foi mi-
nistrado o curso de Tecnologia do Pescado 
(I parte) para os associados da COOPESC. 
Nesses encontros foram desenvolvidas aulas 
expositivas e dialogadas, com práticas sobre 
os seguintes conteúdos:
 a) introdução sobre tecnologia do pes-
cado, o pescado como alimento, abordando 
também as características físicas e químicas 
do pescado, os fatores que afetam a qualida-
de do pescado e os métodos de avaliação da 
qualidade do pescado;
 b) prática do BPF, unidade de benefi-
ciamento e conservação do pescado onde o 
instrutor abordou questões tais como: a ali-
teração do pescado após a morte, deteriora-
ção do mesmo a bordo e cuidado no arma-
zenamento; a manipulação de tal a bordo e 
cuidados no armazenamento;
 c) os problemas do pescado devido a 
má conservação
 d) o Regulamento da Inspeção Indus-
trial e Sanitária de Produtos de Origem Ani-
mal (RISPOA) e Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC), bem como as 
noções de higiene a bordo (asseio corporal e 
preservações de doenças).
 Ainda nos meses de outubro e novem-
bro, o curso de informática básica na COOM-
PI com aulas praticas sobre o Navegador de 
Internet, como acessar um site, como criar 
um e-mail, acessar um e-mail, além de apre-
sentação de chat fechando assim o módulo 
do curso. Na mesma COOMPI foi ministrado 
o curso Tecnologia do Pescado II, no final de 
2011 em Arembepe, onde foi desenvolvida a 
mesma metodologia sobre os seguintes te-
mas:
 a) Noções de higiene a bordo (asseio 
corporal e prevenção de doenças);
 b) Transmissores de doenças a bordo; 
Sistema de distribuição de água potável;
 c) Disposição do lixo a bordo das em-
barcações pesqueiras;
 d) Principais métodos de conservação 
do pescado (refrigeração, congelamento, sal-

ga, defumação e conservas);
 e) Disposição e operação de instala-
ções fabris;
 f) Noções de aproveitamento de sub-
produtos do pescado. 
 O curso de Segurança, Medicina e 
Saúde do Trabalhador (SMS) – 1ª parte, foi 
oferecido para os associados da COOMPI em 
novembro de 2011, com os seguintes temas:
 a) Histórico do SMS, legislação e o 
SMS, órgãos de governo e o SMS, conceitos 
técnicos utilizados em SMS;
 b) Normas Regulamentadoras;
 c) Riscos Ambientais físicos, químicos, 
biológicos e ergonômicos. 
 O curso de informática básica na CO-
OPESC aconteceu em novembro e dezem-
bro envolvendo aulas teóricas e práticas dos 
seguintes temas: Linux e Windows, história 
do computador, Software e Hardware, ini-
ciando o computador, mouse, internet, abrir 
o navegador de internet, conceitos básicos, 
acessando site, criando e-mail , acessando 
e-mail, enviando e-mail e chat.
 O módulo do curso de Economia soli-
dária da COOMPI foi encerrado em novem-
bro. Já o modulo de informática empresarial 
foi realizado em novembro e dezembro na 
mesma cooperativa, com os temas BROffice.
org (Open Office) Writer e Word. Ainda na 
COOMPI foram desenvolvidos algumas ativi-
dades de incubação nos meses de outubro, 
novembro e de dezembro de 2011 em Itara-
ré, pelos professores Thyrso e Alex Cypriano.
Foram realizadas reuniões de trabalho en-
tre a equipe de incubação e a coordenação 
do PROFROTA em outubro de 2011 na ITCP, 
onde se apurou a ocorrência do processo de 
incubação e a outra, em dezembro, para ela-
borar o relatório final de incubação da COOM-
PI e da COOPESC.
 Ocorreram, também, duas reuniões fi-
nais na sede do IFBA (Salvador). Uma, para 
a conclusão das atividades de incubação do 
NIC, pelo Profrota, com a participação dos 
coordenadores da ITCPP e Profrota. A segun-
da, com o coordenador do programa, instru-
tores e cooperados, estando presente todos 
os instrutores, o coordenador, os presidentes 
das cooperativas e o pesquisador Maurício 
para avaliação do Programa. 
 E nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 17, 
18,19, e 20 de dezembro a professora Lirane 
O fechamento do ciclo de cursos referente ao 
ano de 2011 em Itacaré na COOMPI ocorreu 
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em dezembro com o II modulo de SMS, abor-
dando os seguintes temas:
 a) Análise e prevenção de riscos;
 b) Acidentes e doenças do trabalho;
 c) Riscos e a segurança em embar-
cações de pesca, dispositivos de segurança 
(EPI, EPC e mapa de riscos);
 d) Combate e prevenção ao incêndio.
 Em Arembepe nos dia 27,28 e 29 o 
professor Ismário Ministrou O curso de asso-
ciativismo, ministrado pelo professor Ismário, 
foi o ultimo do ano de 2011, em Arembepe. 

2.3 ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 
ANO DE 2012
 No ano de 2012, as atividades do 
Profrota tiveram início no mês de abril nas 
cooperativas COOMPI (Itacaré) e COOPESC 
(Arembepe), contando com as mesmas par-
cerias. Naquele ano foram ministrados sete 
módulos em Itararé na COOMPI, sendo:
 1) Eletricidade Básica com o professor 
Washington Bonfim;
 2) Mecânica de motores com o professor 
Carlos Eduardo Vasconcelos Ribeiro;
 3) Gestão de Empreendimento Pesqueiro;
 4) Gestão Administrativa com o pro-
fessor Ismário Miranda;
 5) Elaboração de Projetos com o pro-
fessor Ismário Miranda;
 6) Gestão Comercial e Marketing com 
a professora Érica Marques;
 7) Plano de Negócio com Philippe Gerard 
Monte Gradvohl.
 Já na COOPESC foram ministrados nove 
módulos, sendo eles:
 1) SMS com a professora Lirane Borges;
 2) Informática Empresarial com o profes-
sor Nelson  Dias Valente;
 3) Eletricidade Básica com o professor 
Washington Bonfim;
 4) Mecânica de motores com o profes-
sor Carlos Eduardo Vasconcelos Ribeiro;
 4) Gestão de Empreendimentos Pes-
queiros com o professor Ismário Miranda;
 5) Gestão Administrativa com o pro-
fessor Ismário Miranda;
 6) Elaboração de Projetos com o pro-
fessor Ismário Miranda;
 7) Gestão Comercial com a professora 
Erica Marques;
 8) Marketing com a professora Erica 
Marques;
 9) Plano de Negócio com Marcel além 
de algumas reuniões com a coordenação, e o 

processo de incubação.
 O planejamento ocorreu antes do iní-
cio do curso, em abril de 2012, coordenado 
pelo professor Ismário Miranda e com a par-
ticipação dos técnicos da ITCP, membros das 
cooperativas e professores do IFBA, para a 
organização do cronograma dos cursos.
No dia 20/04/2012 aconteceu no IFBA cam-
pus Valença outra reunião da coordenação 
do PROFROTA com representantes da Su-
perintendência da Pesca na Bahia. Naquela 
ocasião foi apresentado pelo coordenador do 
Profrota:
 a) o cronograma de atividades para todo 
o ano;
 b) o processo de capacitação da COOM-
PI e da COOPESC;
 c) as demandas de cada cooperativa;
 d) a realização dos cursos de mecâni-
ca e eletricidade básica;
 e) exibição de fotos do processo de 
construção das embarcações;
 f) a possibilidade de agendar uma vis-
ta técnica ao porto de Ilhéus;
 g) a falta de comunicação com a Bahia 
Pesca. 
  As capacitações ocorreram na COOPESC 
sob a orientação da professora Lirane Borges 
nos meses de abril e maio, ocasião em que ela 
ministrou o módulo de SMS com a carga ho-
rária de 80 horas. Nos encontros semanais a 
professora agregou novos temas àqueles tra-
balhados anteriormente. Naquele mesmo mês 
e ano, o professor Ismário Miranda ministrou o 
módulo Gestão de Empreendimentos Pesquei-
ros com carga horária de 30 horas. O profes-
sor Marcel, ministrou curso Plano de Negócio, 
também de 30 horas, em junho. 
 Por sua vez, o curso de Mecânica e 
Motores de combustão foi realizado no IFBA 
campus Valença no mês de julho, tendo sido 
ministrado pelo professor Carlos Eduardo 
Vasconcelos. Em agosto foi a vez do pro-
fessor Ismário Miranda ministrar o curso de 
Gestão Administrativa e Financeira. A profes-
sora Érica Marques realizou o módulo ges-
tão comercial e Marketing durante os meses 
de agosto, setembro e outubro. O professor 
Washington Bonfim realizou o curso de ele-
tricidade básica em outubro, no campus Ca-
maçari do IFBA. O professor Ismário Miranda 
realizou o módulo Elaboração de Projetos em 
outubro e dezembro. O professor Nelson re-
alizou o curso de informática Empresarial em 
outubro e novembro. 
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 Na COOMPI os cursos se iniciaram 
no mês de maio. O curso Plano de negócio, 
sob a orientação do professor Marcel Grad-
vohl. Ainda naquele mês foi realizado pelo 
professor Ismário Miranda o curso Gestão de 
Empreendimentos Pesqueiros. Esse mesmo 
professor ministrou o módulo Gestão Admi-
nistrativa e Financeira, em setembro. O cur-
so de Mecânica de Motores de combustão foi 
realizado no IFBA campus Valença no mês 
de julho, tendo sido ministrado pelo profes-
sor Carlos Eduardo Vasconcelos. No mês de 
julho, o professor Ismário ministrou o curso 
Elaboração de Projetos. A professora Érica 
Marques realizou o módulo Gestão Comercial 
e marketing no mês de agosto.
 Além dos cursos citados ocorreram vi-
sitas técnicas durante aquele ano, nas quais 
o professor Jorge Eduardo acompanhou os 
alunos da COOPESC no mês de maio ao esta-
leiro Flipper e, em julho, foi a vez dos alunos 
da COOMPI visitarem o mesmo local.
No IFBA campus Salvador ocorreu no mês de 
abril reunião do professor Ismáraio com os 
técnicos da ITCP para tratar do processo de 
incubação nas duas cooperativas pesqueiras. 
Em outubro foi a vez dele se deslocar para 
Brasília/Secretaria Nacional de Economia So-
lidaria.
 Os cooperados da COOPESC se deslo-
caram até o 2º distrito naval em Salvador 
para uma reunião com a superintendência 
federal de pesca  Bahia, acompanhados do 
coordenador do Profrota Pesqueira/IFBA. Na 
ocasião, trataram de interesses dos coope-
rados.  Outra reunião ocorreu no mês de de-
zembro, no campus Valença do IFBA, com os 
professores Alex Cipriano, Thyrso e pesqui-
sador Mauricio mais o coordenador do Pro-
frota Pesqueira, para a elaboração de relató-
rio anual e avaliação do programa.  

2.4 ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 
ANO DE 2013
 Em 2013, o principal foco do programa 
foi a construção e entrega de embarcações e, 
nesse período houve reuniões frequentes para 
encaminhar o processo. As atividades se ini-
ciaram com uma viagem à Maceió, no mês de 
fevereiro, com o intuito de aferir instrumen-
tos eletrônicos de bordo. Em abril, ocorreram 
as reuniões de planejamento das atividades 
do Profrota com membros da COOMPI e o 
coordenador do programa. Outras reuniões 
foram realizadas no mês de junho, com a su-

perintendência da Pesca na Bahia e Capitania 
dos Portos. No mês de Julho, o coordenador 
do programa participou de uma reunião para 
planejamento e apresentação do diagnóstico 
estratégico em Arembepe com os membros 
da COOPESC e, naquele mesmo mês ocorreu, 
uma oficina para elaboração do Plano de Ne-
gócios e Diagnóstico Estratégico com mem-
bros da COOMPI em Itacaré-BA. Em agosto, 
o instrutor Jorge Eduardo e alguns membros 
das cooperativas realizaram uma visita técni-
ca operacional às embarcações da COOMPI e 
COOPESC para analisar a viabilidade de na-
vegação devido aos atrasos na entrega des-
tas. Posteriormente, no mesmo mês, foi feita 
outra visita com o mesmo objetivo. No mês 
de setembro, um representante da COOPESC 
fez uma visita técnica e operacional para re-
avaliar o projeto econômico-financeiro junto 
ao Banco do Nordeste, reunião esta retoma-
da em outubro pelo coordenador do Profrota, 
Ismário Miranda e o instrutor Jorge Eduardo. 
Estes, juntamente com os representantes do 
Banco do Nordeste e |Ministério da Pesca tra-
taram de assuntos referentes a COOPESC e a 
COOMPI.
 Finalizando as atividades, em dezem-
bro houve a participação do programa Pro-
frota e do NIC no Encontro Nacional dos 
Núcleos de Pesquisas Aplicadas em Pesca e 
Aquicultura, evento realizado em Morro de 
São Paulo (Cairú) entre os dias 03 e 07.
 Todas as atividades realizadas pelo 
Programa Profrota Pesqueira, nos últimos 
quatro anos, teve o apoio incondicional da 
Pró-Reitoria de Extensão do IFBA por tratar-
-se de uma atividade de extensão em que a 
instituição atuou junto a duas cooperativas 
de pesca de dois municípios baianos. Reco-
nhecidamente, mais uma vez, a extensão 
acadêmica vem dialogando com a sociedade 
e provê as condições para que as pessoas, 
especialmente os cooperados das duas coo-
perativas, se capacitassem para desenvolver 
as suas atividades de forma mais qualificada 
e eficiente.
 Além dos resultados mensurados na 
capacitação dos indivíduos, existem aqueles 
que se referem a equipamentos. Para a exe-
cução do Programa foram adquiridos:
 a) 01 (um) motor elétrico trifásico 1.5 
CV 0480 220/380 c/6 terminais 60 HZ. Mar-
ca: WEG – MODELO: W22, no valor de R$ 4 
955,00;
 b) 01 (um) motor elétrico monofásico 
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CV 0456 127/220 60 HZ. Marca: Weg – mo-
delo: w21, no valor de R$ 700,00;
 c) 01 (um) motor náutico diesel, 01 
cilindro, 16,5 CV A 2200 marca Yanmar, mo-
delo BM 18TE redução 2,5:1, no valor de R$ 
12.000,00.

 Estes, e outros equipamentos de me-
nor porte, como netbooks, rádios de comuni-
cação, GPS, sondas, bussolas adquiridos com 
os recursos do Profrota Pesqueira proveem 
os laboratórios do campus Valença do IFBA 
de melhores condições para desenvolver as 
suas atividades didáticas para a formação 
técnico-profissional nos cursos oferecidos.

3 REGISTRoS FoToGRÁFICoS

3.1 COOMPI - COOPERATIVA DE PESCA MIS-
TA DE ITACARÉ- BA

Figura 3: Visita de cooperados da COOMPI à 
embarcação em construção

Figura 1: Membro da COOMPI em visita a 
embarcações em construção

Figura 2: Visita à embarcação 
em construção

Figura 4: Visita de cooperados da COOMPI à 
embarcação em construção

Figura 5: Visita de cooperados à 
embarcação em construção
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Figura 6: Membros da COOPESC Figura 7: Sede da COOMPI em Itacaré-Ba

Figura 8: Realização de curso profissionalizante 
na cooperativa

Figura 9: Realização de cursos profissionalizantes 
na cooperativa

Figura 10: Realização de curso profissionalizante 
na COOMPI em Itacaré-Ba

Figura 11: Visita de cooperados da COOMPI 
à embarcação em construção
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Figura 15: Cooperado trabalhando 
com pescado

Figura 16: Cooperado trabalhando 
com pescado

Figura 14: Cooperado manuseando 
o pescado

Figura 12: Barcos no Porto de Maceió

Figura 13: Cursos e orientações para 
manufaturamento do pescado
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Projeto Vivendo Cultura se apresenta na 
Feira de Natal
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PRoJETo VIVENDO CULTURA

 O Projeto de Extensão Vivendo 
Cultura foi criado em 12 de março de 2000 
partir da iniciativa da professora Neuma Es-
ter e do professor e maestro Davi Tourinho. 
O principal objetivo foi oferecer oficinas va-
riadas à comunidade interna e externa, vi-
sando a melhoria da qualidade de vida.
 Inicialmente, as atividades eram de-
senvolvidas na instituição CEFET-BA, loca-
lizada no bairro do Barbalho, em Salvador. 
Naquela época, vinte e quatro pessoas abra-
çaram a ideia, sendo elas funcionários, pro-
fessores e membros da comunidade externa. 
Ao longo dos dez anos em que esteve fun-
cionando, o projeto serviu para representar 
o IFBA (antigo CEFET-BA) em encontro de 
corais, simpósios, na reunião da Rede de Di-
rigentes da rede de Educação Profissional e 
Tecnológica (REDITEC) e no Natal da Cidade.
A atividade de canto foi executada por duas 
vezes com corais dos Estados Unidos e foram 
realizados seis shows com duração de 60 mi-
nutos, nos seguintes locais: Teatro SESC-SE-
NAC Pelourinho, Teatro Atheneu Sergipense 

(SE), Teatro Tobias Barreto (SE), Centro de 
Convenções da Bahia–Teatro Iemanjá, Tea-
tro dos Correios, Teatro Castro Alves e Teatro 
da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos 
(ACBEU).
 Tratava-se de um projeto autogestio-
nado, que teve início com a coleta de pape-
lão e papel, que se tornariam no combustível 
para que um ideal bem maior fosse alcança-
do. Após as suas apresentações, os espaços 
físicos por onde passou eram imediatamente 
recuperados, fazendo com que pessoas vicia-
das em drogas à época, hoje estejam inte-
gradas ao mundo do trabalho.
 O Projeto foi crescendo gradativamen-
te, e o fato de haver atendido 1963 pesso-
as de várias idades naquela década de fun-
cionamento, transmite aos seus integrantes 
o sentimento de felicidade e de consciência 
tranquila pelo dever cumprido.
 Devido a motivos alheios à vontade da 
equipe gestora, o projeto teve que ser trans-
ferido, primeiro, para a Casa Pia, órfãos de 
São Joaquim em Água de Meninos e, pos-

Neuma Ester e Davi Tourinho
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teriormente para a Casa das 7 Mortes, na 
Rua do Carmo, Pelourinho-Salvador. Numa 
avaliação feita posteriormente chegou-se à 
conclusão de ter valido a pena, pois no novo 
local foi possível ampliar o atendimento a 
crianças, portadores de necessidades espe-
ciais (parcial) e pessoas na terceira idade, 
pondo em prática um projeto de Responsa-
bilidade Social e Inclusão, dentro dos moldes 
Os diferentes se completam. Este proje-
to se constituiu numa experiência prazerosa 
que foi abraçada pela Casa Pia e reconheci-
damente tem feito a sua parte em parceria 
com o IFBA, aí representado pela sua Pró-
-Reitoria de Extensão (PROEX).
 Durante as atividades de comemora-
ção pelos cem anos de ensino profissionali-
zante no Brasil, uma componente do proje-
to, tetraplégica, foi entrevistada pelo setor 
de comunicação do IFBA. Entre outras coi-
sas, ela falou do prazer que sentia em fazer 
parte do grupo. Posteriormente, foi recolhida 
a avaliação de dois profissionais informando 
o quanto o projeto vinha ajudando na rea-
bilitação da paciente que foi entrevistada e, 
concluíram eles: agradecemos a Deus a 
oportunidade de poder ajudar.
 Desde a fundação do Projeto, no ano 
de 2010, houve cinco pessoas atuando per-
manentemente. A faixa etária das pessoas 
que foram atendidas é de 10 a 85 anos.
 As principais atividades realizadas fo-
ram as seguintes oficinas:
 a) de musicalização e canto coral, 
atendendo a crianças, adultos e pessoas da 
terceira idade;
 b) dos instrumentos flautas-soprano, 
contralto e tenor;
 c) de percussão;
 d) de confecção de bonecas;
 e) de reciclagem de materiais;
 f) de pintura em tela.
 As apresentações públicas tiveram as 
seguintes características:
 a) conjunto de flauta com solista;
 b) coral com solista;
 c) material para exposição (artesana-
to, telas, utensílios musicais).

 Nessa atividade de extensão, encerra-
da no ano de 2010, a PROEX acompanhou de 
perto a sua execução e prestou o apoio que 
se fez necessário, fosse ele de ajuda finan-
ceira ou de aquisição de instrumentos.

 Os seus idealizadores e executores 
elegeram a seguinte citação para ilustrar a 
trajetória de 10 anos do Projeto Vivendo Cul-
tura:

“O nosso caminho é feito pelos nossos 
passos... Mas a beleza da caminhada de-
pende dos que vão conosco!”

Autor Desconhecido

Feira de Natal
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PRoJETo LICURI

 O licuri, conhecido popularmente tam-
bém como nicuri, ouricuri e aricuri, e tendo 
como nome científico Syagrus Coronata – da 
família Palmae –, é um fruto nativo do se-
miárido baiano, se constituindo em principal 
fonte de renda para a maioria da população 
do semiárido. Pesquisas desenvolvidas pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Bahia (IFBA), através do Grupo 
de Pesquisa e Produção em Química (GPPQ), 
sobre o valor nutricional e o peso socioe-
conômico do licuri, revelou que neste fruto 
são encontradas as seguintes substâncias: 
na polpa ou drupa – cálcio, magnésio, co-
bre e zinco e, na amêndoa (dentro do coqui-
lho) – cálcio, magnésio, cobre, zinco, ferro, 
manganês e selênio. Todas estas substân-
cias são essenciais à sobrevivência humana 

e contribuem para o combate à desnutrição, 
bem como doenças como problemas de vi-
são, cânceres, doenças do coração, artrite, 
arteriosclerose,  anemia e os distúrbios da 
aprendizagem, diabetes, asma e osteoporo-
se. Diversos produtos foram desenvolvidos a 
partir da pesquisa, tais como, complemento 
alimentar (barra de cereal), compotas, sor-
vetes, geleias, iogurtes, cocadas, doces, li-
cor e farinha. Com isso fortaleceu-se a ca-
deia produtiva do fruto, ampliando o leque 
de possibilidade de inclusão socioprodutiva 
da população do semiárido que tem no licuri 
sua principal fonte de renda.
 A difusão dos resultados das pesqui-
sas em um jornal de grande circulação do Es-
tado da Bahia em 2005 estimulou a interação 
do IFBA com os municípios que trabalham 
com o fruto, apresentando à comunidade o 
resultado das pesquisas desenvolvidas, bem 
como as potencialidades do licuri, iniciando- 
se a atividade de extensão com o desenvol-
vimento do projeto “Tecnologias Sociais para 
o fortalecimento da cadeia produtiva do licuri 
no semiárido baiano”. Entre os municípios, 
Caldeirão Grande se tornou piloto do proje-
to, onde pesquisadores do IFBA em conjunto 
com a comunidade local, identificaram  as de-

Djane Santiago
djanemenezes@yahoo.com.br
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mandas por Tecnologias Sociais, objetivando 
a criação de condições estruturais adequa-
das para o fortalecimento de toda a cadeia 
produtiva do licuri. Tudo isso contribuiu para 
a agregação de valor do fruto, aperfeiçoan-
do, concomitantemente, a organização da 
produção comunitária e, consequentemente, 
gerando aumento da renda para as popula-
ções extrativistas tradicionais. 
Destarte, foram identificadas, em princípio, 
três demandas por Tecnologias Sociais (TS) 
para o fortalecimento da cadeia produtiva do 
licuri. Foram elas:
 a) Programas colhedores de licuri;
 b) Máquina de quebra de coco e simi-
lares;
 c) Secador Solar de oleaginosas e si-
milares.
 A demanda da TS “Colhedores de Licu-
ri” surgiu da necessidade de transformação 
da lógica utilizada de que o licuri não deve-
ria ser catado no chão e sim ser colhido no 
pé, de forma ambientalmente sustentável, 
aproveitando integralmente o fruto. O “Seca-
dor Solar de oleaginosas e similares” foi uma 
proposta de TS que teve como finalidade a 
retirada da secagem do licuri em terreiros, 
sem condições higiênicas adequadas e oca-
sionando a perda de um número considerável 
de amêndoas devido ao desenvolvimento de 
bicho de coco, conhecido popularmente pelo 
nome de morotó.  Com esta TS também se 
buscou reduzir o tempo de duração da seca-
gem. Já a demanda pela “Máquina de quebra 
de coco licuri e similares” surgiu como uma 
TS em processo, para transformação do pro-
cesso de quebra que era realizado de forma 
penosa com uma pedra, ocasionando danos 
fisiológicos nos agricultores. De igual modo, 
buscou-se aumentar a produtividade na que-
bra do fruto.
 As atividades constaram  de diversas 
rodas de diálogos com a comunidade do mu-
nicípio de Caldeirão Grande, as quais possi-
bilitou a abertura de horizontes para os agri-
cultores agricultoras extrativistas de licuri e  
estimulou a  organização deles em coopera-
tiva, de modo a potencializar a atividade já 
desenvolvida. Naquele momento, o fortale-
cimento da cadeia produtiva do fruto licuri 
ficou potencializado com a possibilidade da 
parceria com o IFBA. 
 Entretanto, a produção beneficiária do 
licuri de todo o município de Caldeirão Gran-
de constituiu-se no maior desafio da propos-

ta de cooperativa. Foi assim que se deu o 
surgimento da a  Cooperativa de Colhedores 
e Beneficiadores de Licuri do Município de 
Caldeirão Grande Bahia (COOPERLIC).
Desde o seu início até os dias atuais, o Pro-
jeto interdisciplinar acerca do licuri resultou 
sete pedidos de depósitos de patentes no 
INPI (Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial) pelo IFBA relacionadas a alimentos 
a base de licuri. 
 O Ministério da Educação, através da 
secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica publicou, entre os anos de 2006 e 
2007, uma cartilha com alcance e divulgação 
nacional, sobre o desenvolvimento da pes-
quisa do licuri e no programa Globo Rural  
com o tema licuri. A exibição do programa 
mostrando todo trabalho desenvolvido pelo 
IFBA acerca do Licuri foi de tamanho sucesso 
que o mesmo ficou entre os melhores pro-
gramas do ano, sendo exibido novamente no 
ano de 2009.
 Como reconhecimento do projeto licuri 
desenvolvido pelo IFBA no município de Cal-
deirão Grande, em 2010, o IFBA foi campeão 
da etapa regional, da categoria Tecnologia 
Social, do prêmio de Inovação da Financiado-
ra de Estudos e Projetos (FINEP).  Os recur-
sos serão utilizados para desenvolvimento de 
briquetes e carvão ativado do licuri.
No âmbito do projeto diversas outras ações 
de extensão tecnológica foram realizadas 
tais como:
 a) Criação da Escola do Licuri Susten-
tável, que visa a formação de agricultores 
familiares em formação de agricultores fa-
miliares extrativista do licuri e reaplicar as 
tecnologias sociais já desenvolvidas para a 
cadeia produtiva do licuri, de forma que as 
mesmas continuem resultando em transfor-
mação social em outros municípios;
 b) Realização de três cursos através 
do PRONATEC nas comunidades de Caldeirão 
Grande e qualificação de 50 mulheres da co-
munidade de Raposo, remanescente de qui-
lombo e 50 mulheres do povoado de Paraiso 
em Jacobina.
  Com esse perfil, o projeto licuri, tem 
os seguintes objetivos:
 a) implantar uma unidade piloto multi-
funcional de beneficiamento do licuri em Cal-
deirão Grande;
 b) dar continuidade à pesquisa e de-
senvolvimento de novas tecnologias que 
agreguem valor ao licuri;
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 c) disseminar a cultura do licuri, com 
foco na sensibilização e mobilização da co-
munidade através de discussões sobre a im-
portância dos aspectos técnicos e econômi-
cos;
 d) implantar uma unidade piloto de 
processamento do licuri no Campus do IFBA 
de Simões Filho;
 e) articular a reaplicação da tecnologia 
social do aproveitamento do licuri;
 f) estimular a cria uma central de coo-
perativas de Produtos do Licuri.
 
 Como se pode perceber, a alcance so-
cial deste projeto é inquestionável na me-
dida em que ele cria mais oportunidades 
para que o homem e a mulher do semiárido 
baiano possam superar as adversidades. Por 
outro lado, a valorização do cultivo do licuri 
e o cuidado com a preservação das árvores 

já existentes podem significar a garantia do 
reconhecimento e da valorização do habitat 
natural daquelas populações. Há que se des-
tacar, também, o processo formativo da ci-
dadania das pessoas daquelas comunidades 
quando passam a interagir com o processo 
de construção das cooperativas no âmbito 
da ITCP do IFBA. Não menos importante tem 
sido o desenvolvimento de uma conscientiza-
ção coletiva daquela gente quando demons-
tra a assimilação da economia solidária como 
um dos motores para a inclusão social de 
grandes contingentes populacionais, como 
diferencial.
 Na compreensão da PROEX, essas 
oportunidades e possibilidades servem para 
justificar o esforço que esta Pró-Reitoria tem 
assumido no apoio aos pesquisadores envol-
vidos no projeto ou, melhor dizendo, no Pro-
grama Licuri.  



      

71

 PROEX IFBA – DOCUMENTA - EXTENSÃO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Foto 1: Solenidade de certificação do PRONATEC cujo demandante 
foi a SALTUR, Salvador-BA.

Foto 2: Solenidade de certificação do PRONATEC cujo demandante 
foi a SALTUR, Salvador-BA.
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 Essa matéria faz parte de um conjunto 
de escritos elaborados no âmbito da PROEX/
IFBA (gestão 2010/2014) que pretende, a 
partir da sua publicação, constituir-se num 
documentário das ações desenvolvidas pelo 
instituto na esfera da extensão acadêmica, 
podendo servir de guia para aprimorá-la nas 
futuras gestões.
 Com esse objetivo assim bem explici-
tado, a PROEX afasta qualquer possibilidade 
de que, não apenas a matéria em foco, mas 
todo o conjunto do documentário, seja con-
fundido, ou interpretado, como material de 
campanha ou plataforma de política institu-
cional.  
 Identificado pela sigla PRONATEC, o 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego foi criado pela presidente Dil-
ma Rousseff no ano de 2011, através da Lei 
nº 12.513, com os seguintes objetivos:

 • expandir, interiorizar e democratizar 
a oferta de cursos de educação profissional 
técnica de nível médio e de cursos de forma-
ção inicial e continuada ou qualificação pro-
fissional presencial e a distância;
 • construir, reformar e ampliar as es-
colas que ofertam educação profissional e 
tecnológica nas redes estaduais;
 • aumentar as oportunidades educa-
cionais aos trabalhadores por meio de cursos 
de formação inicial e continuada ou qualifica-
ção profissional;
 • aumentar a quantidade de recursos 
pedagógicos para apoiar a oferta de educa-
ção profissional e tecnológica;
 • melhorar a qualidade do ensino médio.
O programa também envolve o seguinte con-
junto de iniciativas:
 • Expansão da Rede Federal
 • Programa Brasil Profissionalizado
 • Rede e-TecBrasil
 • Acordo de Gratuidade com os Servi-
ços Nacionais de Aprendizagem
 • FIES Técnico e Empresa
 • Bolsa-Formação

O PRONATEC: ABoRdAGEM CRÍTICA

 Na sua concepção original, o progra-
ma destinava-se a oferecer cursos técnicos 
da modalidade formação inicial e continuada 
(FIC). Posteriormente, porém, o programa 
expandiu as suas pretensões e incorporou a 
oferta de cursos técnicos de nível médio nas 
modalidades concomitante e subsequente. 
Com isso, voltou à cena educacional brasilei-
ra o Decreto nº 2.208/1997 e a Portaria 646 
do mesmo ano, que tinham sido revogados 
pelo Decreto nº 5.154/2004, já no governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva.
 Essa guinada ocorrida no PRONATEC 
aguçou ainda mais as inquietações no seio da 
comunidade do IFBA, principalmente naque-
les profissionais que estiveram na trinchei-
ra das lutas contra as investidas do governo 
FHC, as quais possuíam um matiz nitidamen-
te neoliberal.
 Aqui, merece ser registrada a luta 
travada contra o sucateamento e a possível 
estadualização da rede de escolas técnicas 
federais, o arrocho salarial sofrido pelo con-
junto dos servidores públicos, a estagnação 
do número de escolas técnicas e universida-
des federais, a ausência de concursos públi-
cos para novos servidores e a subserviência 
do país aos organismos financeiros internacio-
nais. Essa mesma luta empunhava a bandei-
ra da eleição direta, paritária, para a escolha 
dos dirigentes das escolas da rede federal de 
educação profissional e tecnológica (EPT), con-
quistada também no primeiro governo Lula.
 É inquestionável que um dos discur-
sos mais enfatizados por FHC e pelos políticos 
que o apoiavam, sendo parte constituinte da 
cartilha neoliberal, foi o das parcerias público 
privado, conhecidas pela sigla PPP. Aqui, cabe 
reconhecer que esta se configurou como uma 
herança indesejável, tendo sido assumida pe-
los governos que sucederam a FHC, como bem 
atestam os textos das seguintes leis:
 a) Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, que dispõe sobre o regime de concessão 
e permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no Art. 175 da Constituição Federal.
 b) Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
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2004, que instituiu normas gerais para licita-
ção e contratação de parceria público-privada 
no âmbito da administração pública.
 
 Como se pode comprovar, foram dois 
atores que assumiam posições políticas diame-
tralmente opostas. Isso ocorreu em momentos 
históricos distintos e separados por quase uma 
década, ou seja, no ano de 1995 e no ano de 
2004.
 
 O calor das inquietações acima referidas 
aumenta mais ainda quando se examina a le-
gislação que deu origem ao PRONATEC.
Primeiro, no Art. 6o onde se lê:

Para cumprir os objetivos do Pronatec, a 
União é autorizada a transferir recursos fi-
nanceiros às instituições de educação pro-
fissional e tecnológica das redes públicas 
estaduais e municipais ou dos serviços na-
cionais de aprendizagem correspondentes 
aos valores das bolsas-formação de que 
trata o inciso IV do art. 4o desta Lei.

 Em seguida, no Art. 20 onde se lê:

 Os serviços nacionais de aprendizagem 
integram o sistema federal de ensino na 
condição de mantenedores, podendo criar 
instituições de educação profissional téc-
nica de nível médio, de formação inicial e 
continuada e de educação superior, obser-
vada a competência de regulação, super-
visão e avaliação da União, nos termos dos 
incisos VIII e IX do art. 9º da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e do inciso VI 
do art. 6o-D desta Lei. (Redação dada pela 
Lei nº 12.816, de 2013).

 Nessas circunstâncias, ao IFBA foram 
impostos outros parceiros para executar o 
PRONATEC, no Estado da Bahia. Eles se cons-
tituem pelo conjunto de escolas que fazem 
parte dos sistemas nacionais de aprendiza-
gem e do CIMATEC-BA. Entretanto, tem-se 
observado tratar-se de uma parceria desi-
gual, na qual o fiel da balança dos recursos 
públicos tem pendido para o lado empresa-
rial, ou seja, para o setor privado.
 Desde um ponto de vista ideológico, a 
leitura atenta do texto do Artigo 20 transcrito 
acima combinada com a ocorrência de alguns 
fatos tornados públicos, deixa transparecer 
que o PRONATEC tem funcionado como uma 
cortina de fumaça para a transferência de re-
cursos da União para o setor privado, bene-
ficiando-o em detrimento do público. Espe-
cial atenção deve ser dispensada ao texto do 

Artigo 20, que segue destacado em negrito 
a seguir: os serviços nacionais de apren-
dizagem integram o sistema federal de 
ensino na condição de mantenedores.
 
 É fato inequívoco a existência do abis-
mo abissal entre o papel social da rede fe-
deral de EPT, originária das 19 escolas de 
aprendizes criadas no ano 1909 pelo presi-
dente Nilo Peçanha, e os interesses que ali-
mentam e movem os serviços nacionais de 
aprendizagem, que funcionam vinculados 
aos interesses do empresariado brasileiro.
 O final do ano de 2013 e início de 2014 
são ilustrativos dessa discriminação privado-
-público no âmbito do PRONATEC. No final de 
2013 foram retirados cerca de 575 milhões 
de reais dos recursos que tinham sido des-
tinados à rede de EPT, e repassados quase 
que automaticamente para o Sistema S. Em 
2014, as cifras repassadas para o setor pri-
vado totalizaram 898 milhões, somente no 
início do ano.  A conta de somar leva a um 
resultado próximo de R$ 1,5 bilhão de reais, 
entre os meses de outubro/2013 e feverei-
ro/2014.
 Com o propósito de enriquecer as in-
formações e o debate, ampliando, assim, o 
leque de opiniões que versam sobre o tema 
em âmbito nacional, a PROEX sugere a lei-
tura da Revista PolI: saúde, educação, 
trabalho, especialmente os dois primeiros 
artigos intitulados: Inovação tecnológi-
ca para o desenvolvimento..., mas, de 
quem?  e Público e privado na educação: 
educar para o setor produtivo. Esta revista é 
uma publicação da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) – Ano V, n. 28, mai./jun. 2013, com 
o seguinte endereço: Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim Venâncio, sala 305 - Av. Bra-
sil, 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro CEP: 
21040-360. Tel.: (21) 3865-9718; Fax: (21) 
2560-7484; <comunicacao@epsjv.fiocruz.
br>, <www.epsjv.fiocruz.br>.
 No que diz respeito ao IFBA, desde 
que foi convocado para se juntar à execução 
do PRONATEC não mediu esforços e abraçou 
a causa, com a compreensão de que se trata-
va de mais uma iniciativa do governo no sen-
tido de alcançar a inclusão social de milhares 
de jovens, homens e mulheres trabalhadores 
brasileiros. Desde então, o programa está 
alocado na Pró-Reitoria de Extensão (PRO-
EX), pelo fato de se incluir no conjunto das 
atividades de extensão acadêmica.
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 No tocante ao seu papel de ofertante, o instituto tem assumido as obrigações, e cum-
prido o seu papel, para atender a demanda de vagas no Estado da Bahia. Ao percorrer a linha 
do tempo podem ser encontrados os seguintes registros:
 • em 2011, 2.990 vagas pactuadas e não executadas por responsabilidade exclusiva 
do demandante;
 • em 2012, 12.720 vagas pactuadas, ofertadas e executadas em atendimento aos 
demandantes;
 • em 2013, 24.650 vagas pactuadas, ofertadas e executadas em atenção aos deman-
dantes;
 • em 2014, 28.700 vagas originalmente pactuadas que, na sua execução sofreram 
redução de 34% devido ao corte e redução de recursos por decisão da equipe da Secretaria 
de Educação Tecnológica (Setec/MEC).

 Cabe reconhecer que a PROEX tem 
atuado no limite máximo das suas possibi-
lidades haja vista o conjunto de dificuldades 
enfrentadas, desde a falta da contrapartida 
de alguns demandantes, o drástico corte nos 
recursos públicos para atender à demanda 
de vagas e o atraso no repasse desses mes-
mos recursos para atender ao que dispõe a 
Resolução nº 4 do FNDE. Tudo isso, associa-
do ao desencontro das informações oficiais 
advindas do MEC e aos problemas oriundos 
do funcionamento e atualizações do sistema 

que gerencia o programa, tem sido um fator 
decisivo para os níveis de evasão observados 
nas várias turmas e modalidades de cursos 
oferecidos no PRONATEC.
 A título de conclusão neste documen-
tário, a PROEX não poderia deixar de reco-
nhecer publicamente a atuação dos profis-
sionais de todos os campi do IFBA que se 
empenharam para fazer a articulação com os 
demandantes locais e até aqui vem execu-
tando satisfatoriamente o PRONATEC, dentro 
das suas possibilidades.

Foto 3: Solenidade de certificação do PRONATEC cujo demandante 
foi a SALTUR, Salvador-BA.
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Figura 01. Laboratório Móvel de Preparação de Pescados 
do Programa CERTIFIC. Convênio SETEC/MEC - IFBA.
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A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PREPARAÇão 
dE PEsCAdos EM sALInAs dA MARGARIdA.

José Martin Ucha; Patrícia Maria Otto Dória; Cristiane Freire Silvão
ucha@ifba.edu.br; patydoria@hotmail.com; csilvao@ifba.edu.br

Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus de Salvador

 A Lei no 9.394/96 de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB), no seu Art. 
41 explicita que “O conhecimento adquirido 
na educação profissional, inclusive no traba-
lho, poderá ser objeto de avaliação, reconhe-
cimento e certificação para prosseguimento 
ou conclusão de estudos”. Porém somente 
com a criação dos Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia através da Lei no 
11.892, de 28 de dezembro de 2008, a certi-
ficação passa a fazer parte das obrigações da 
educação federal, pois foi determinado atra-
vés do seu Art.2° § 2° que caberia aos Insti-
tutos Federais exercer o papel de instituições 
acreditadoras e certificadoras de competên-
cias profissionais. Com base nessas leis, o 
MEC através da Secretaria de Educação Pro-
fissional e Tecnológica e o Ministério do Tra-
balho e Emprego criaram a Rede CERTIFIC 
(PEREIRA, COSTA, 2012).
 O IFBA foi o primeiro Instituto Federal 
a receber um Laboratório Móvel de Preparo 
de Pescados, adquirido com recursos espe-
cíficos para o CERTIFIC na área da pesca, 
composto por equipamentos de controle de 
qualidade (estufa, microscópio com câmera, 
contador de colônias, micropipetas, petrifil-
mes etc), uma cozinha industrial com todos 
os utensílios e todos os equipamentos para 
moer, filetar, descamar, embutir e defumar 
os produtos do mar.

 Apesar de o CERTIFIC ter uma propos-
ta inovadora e de acolhimento do trabalhador 
e de ter uma atuação em rede, através da 
troca de experiências que a Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica acumula-
ria ao longo do tempo, houve a descontinui-
dade das ações que o criaram por uma opção 
do Ministro da Educação que sucedeu o Sr. 
Fernando Haddad na pasta. Não houve apoio 
às ações de certificação profissional, todo o 
pessoal foi desmobilizado e toda a atenção 
da Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica - SETEC/MEC foi para o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego - PRONATEC. Desta forma, sem recur-
sos e sem a rede de apoio, o CERTIFIC ficou 
restrito a poucos Institutos Federais que tem 
alguma equipe envolvida e que ainda tem o 
apoio de suas direções e reitorados, sem o 
qual já estaria extinto.
 No IFBA o Programa CERTIFIC con-
ta com o apoio da reitoria, da direção geral 

Figura 02. Interior do Laboratório Móvel de Preparação 
de Pescados.
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do Câmpus de Salvador, ao qual o Câmpus 
Avançado de Salinas da Margarida está li-
gado e da PROEX, por conta da importancia 
que esta pró-reitoria tem internalizada sobre 
a certificação profissional.
 O Município de Salinas da Margarida 
foi selecionado para o Programa CERTIFIC 
em função do histórico de mobilização das 
comunidades de pescadores e marisqueiras, 
do apoio da prefeitura que assinou o convê-
nio para a oferta da certificação profissional 
em 2010 e das transformações que se pre-
nunciavam com a instalação de um estaleiro 
para atender às demandas do pré-sal no mu-
nicípio vizinho de Maragojipe e com acesso 
por Salinas da Margarida. 
 Salinas da Margarida está localiza-
da na Baía de Todos os Santos, distando de 
Salvador 69 km pela travessia marítima via 
ferry-boat, 270 km pela rodovia BR-101 ou 
30 km (16,2 milhas náuticas) pelo mar. Pos-
sui 13.456 habitantes (IBGE, 2010) e IDH 
PNUD, 2000) de 0,66. Apresenta 8.994 ci-
dadãos cadastrados no Cadastro Único e no 
Bolsa Família conforme dados coletados no 
MOPS (2011), desses, praticamente todos 
vivem da pesca e da mariscagem do sarnam-
bi ou chumbinho (Anomalocardia brasiliana), 
da ostra (Crassostrea rhizophorae) e do siri 
(Callinectes exasperatus, Portunus spinima-
mus). 
 Desde 2012 o crescimento econômico 
em função da instalação do Estaleiro Ensea-
da do Paraguaçu que atenderá à exploração 
do petróleo nas áreas do pré-sal aumentou 
a população flutuante, gerou empregos dire-
tos para centenas de moradores de Salinas 
e promoveu a oferta de empregos na área 
de serviços (pequeno comércio, pousadas e 
restaurantes). O estaleiro empregou na fase 
de construção mais de 7 mil pessoas. Com o 
fim dos trabalhos na construção do estaleiro, 
mais de 4.000 trabalhadores serão demiti-
dos até maio de 2014 e outros serão contra-
tados, porém especializados nas funções de 
produção da industria naval.
 Atentos a transformação que a indus-
tria traz, o IFBA vem ofertando cursos para 
a qualificação em diversas áreas de interesse 
pelo PRONATEC, através da PROEX, mas a 
maior parcela da comunidade de Salinas da 
Margarida e dos demais municípios fronteiri-
ços que vive da pesca e da mariscagem não 
terão oportunidades num ambiente tão espe-
cializado. 

 Desde a implantação do Programa 
CERTIFIC em Preparação de Pescados - Hi-
gienização em 2011, buscou-se atender a 
crescente demanda por alimentos que o 
empreendimento trará. Hoje, são ofereci-
dos pelo restaurante implantado no estaleiro 
mais de 14 mil refeições diárias entre café da 
manhã, almoço, lanche e jantar. 
 A obtenção de alimentos seguros e 
com garantia de qualidade é fator imprescin-
dível para a comercialização dos produtos da 
pesca e da mariscagem. Dentre os fatores 
que impedem o desenvolvimento local para 
o processamento de alimentos de origem 
animal o principal é o elevado investimento 
necessário para a instalação de cooperativas 
de processamento, a baixa escolaridade e a 
inexistência de oferta de cursos técnicos para 
aqueles que concluíram o ensino médio. 
 Atuar na realidade das condições so-
ciais e ambientais existentes e promover a 
inclusão das comunidades de pescadores e 
marisqueiras é o objetivo do CERTIFIC em 
Preparação de Pescados através da forma-
ção, da qualificação e da possibilidade da ele-
vação dos estudos, promovendo a inclusão 
dessa parcela da população que, historica-
mente esquecida dos planos dos governos, 
tem o direito de escolher a continuidade de 
viver da pesca e da mariscagem com digni-
dade.
 A certificação atende ao processo que 
envolve as ações de orientação (explanação 
do que é a certificação profissional), de dis-
cussão em grupo e em entrevista individual 
dos problemas que envolvem a atividade, da 
aplicação de Questionário Socioeconômico, 
da elaboração da Ata que contém as infor-
mações fornecidas sobre as experiências de 
vida e de trabalho, da geração do Memorial 
do Trabalhador e da conclusão de um curso 
de Formação Inicial e Continuada - FIC com 
carga horária de 200 horas.
 O curso é oferecido utilizando a peda-
gogia da alternância, com os horários das au-
las decididos entre os alunos, com três aulas 
por semana e incluindo Ações Dirigidas - AD, 
que são atividades orientadas pelo docente 
que os alunos em grupo ou individualmente 
executam e trazem para apresentação e dis-
cussão no próximo encontro.
 Desde 2011 a certificação profissional 
em Preparação de Pescados - Higienização 
foi entregue a 161 marisqueiras e pescado-
res dos distritos de Cairu, Conceição, Encar-
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nação e da sede em Salinas da Margarida.
 Entre os conteúdos que os docentes 
do IFBA (Câmpus de Salvador e de Valença) 
e de outras instituições que colaboram com 
o CERTIFIC (UFBA/Faculdade de Farmácia; 
UFBA/Faculdade de Nutrição) estão: Boas 
Práticas de Fabricação; Introdução à Quali-
dade dos Alimentos; SMAS; Uso de Produtos 
Detergentes e Sanitizantes; Pesca Sustentá-
vel; Controle de Qualidade na Industria de 
Alimentos; Associativismo, Cooperativismo e 
Economia Solidária; Inclusão Digital e Rela-
ções Humanas. Figuras 03, 04, 05, 06, 07 e 
08.

Figura 03. Aula de Relações Humanas. Turma 2011.

Figura 05. Aula de Preparação de Pescados, 
Produção de Embutidos. Turma 2011.Figura 04. Aula de Preparação de Pescados. Turma 

2012-2.
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 Considerando que a profissão de Pre-
parador de Pescados - Higienizador não traz 
benefícios diretos visando a empregabilidade, 
porque se trata de emprego autônomo (cole-
ta de mariscos na maré/separação da carne/
congelamento/venda), os efeitos positivos 
podem ser analisados através das ações que 
os indivíduos e grupos desenvolveram após a 
certificação profissional.
 Em 2013 foi constituída a Cooperati-
va de Mariscadeiras de Salinas da Margari-
da - COOPMAR, com funcionamento precário 
e sem autorização ou licenciamento para o 
processamento de alimentos. Apesar da pre-
cariedade do empreendimento, a ação foi 
avaliada como positiva em função de que as 
marisqueiras compreenderam a necessidade 

da organização cooperativa de base popular 
para a comercialização dos produtos.
 Como resultado das entrevistas (indi-
viduais e coletivas) que faz parte do processo 
de certificação profissional, ficou demonstra-
do que há o desejo da quase totalidade dos 
certificandos em continuar os estudos.
 As ações do CERTIFIC em Preparação 
de Pescados oferecido pelo IFBA em Salinas 
da Margarida no período compreendido entre 
março de 2011 e março de 2014 resultou na 
inclusão de 10 alunos no curso de Informáti-
ca na modalidade subsequente, 05 alunos no 
curso de Soldador e 02 no curso de Desen-
volvedor Web, ambos pelo PRONATEC.
 Como inexistem escolas com oferta de 
cursos técnicos, o IFBA decidiu por se insta-
lar em Salinas da Margarida, adquirindo ter-
reno próprio e construindo uma escola para 
a oferta do curso de Pesca e Aquicultura, in-
cluindo um moderno laboratório para repro-
dução de espécies marinhas nativas.
 Com o curso de Pesca e Aquicultura 
e a permanência definitiva do IFBA através 
do Câmpus Avançado de Salinas da Marga-
rida, pretende-se dar continuidade as ações 
iniciadas com o Programa CERTIFIC, ampliar 
as possibilidades de inclusão da comunidade 
de pescadores e marisqueiras e, num futuro 
muito próximo, com a ampliação e a oferta 
de outros cursos, assumir a responsabilidade 
que o governo tem para com a qualificação e 
a formação profissional, técnica e tecnológi-
ca em Salinas da Margarida e região.

Figura 06. Visita Técnica ao Centro de Processamento 
de Pescados da Colônia de Pescadores Z-53, Taperoá. 
Turma 2013-1.

Figura 07. Visita da turma 2013-2 ao Câmpus de Va-
lença do IFBA.

Figura 08. Petrifilmes mostrando contaminação. Aula 
de Introdução à Qualidade dos Alimentos. Turma 2012-
2.
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ANOTAÇÕES


