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Prezada Comunidade
 
Com nossos cumprimentos, vimos divulgar a relação de demandas urgentes apresentadas

pelos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) em 19.10.2022, durante a Feira de Economia
Solidária IFBA PS (edital 13/2021 DRC PROEX). As demandas contemplam ações referentes a ensino,
pesquisa e extensão com aderência a todos os cursos ofertados no campus Porto Seguro.

A partir das demandas dos EES cada curso poderá planejar ações que atendam às
necessidades do território, dentro do que preconiza a Lei 11.892/2008 que cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, em  especial no que tange ao artigo Art.6º que estabelece as finalidades e
o Art. 7º que trata dos objetivos do Instituto Federal, em especial no que tange às ações na forma de FIC e
curricularização da extensão. As ações propostas poderão contemplar outros empreendimentos visto que
provavelmente trata-se de demandas comuns a vários EES do Território de Identidade Costa do
Descobrimento. 

Em tempo, foi requerido pelo representante do Banco do Nordeste, Sr Givanildo Bispo
do Nascimento, uma reunião presencial com os/as coordenadores/as de cursos e de pesquisa, extensão e
inovação, se possível ainda no mês de novembro.  

Segue a relação apresentada pelos empreendimentos: 

Assentamento Gildásio Sales/ Codeter - Danilo - (73) 9 9814 2008

apoio para a adequação/regularização jurídica/documentos das associações e cooperativas;

capacitação em gestão de empreendimentos da agricultura familiar e agroindustrial;

Maria Araujo/UFSB - (71) 9 9287 8072

apoio na capacitação referente ao papel do associativismo, soberania alimentar, divulgação do prosel
nas aldeias, assistência diferenciada para a permanência e êxito da juventude indígena no IFBA;
sensibilidade dos educadores ref às adequações metodológicas e ao modelo da cultura indígena; 

Assentamento Gildásio Sales/ Codeter - Neusa - (73) 9 9906 8958 

a educação do campo e o IFBA: acesso para estudantes dos assentamentos e comunidades/escolas do
campo;

apoio logístico e articulação para deslocamento dos estudantes do campo;

assistência para permanência e êxito dos estudantes da zona rural;

modelo pedagógico que respeite a dinâmica da vida no campo (pedagogia da alternância, modular,
EJA, etc)

residência estudantil/alojamento em virtude da distância da residência dos estudantes até o campus;
alojamento para o público prioritário (juventudes da zona rural e indigenas)

acesso à internet para juventudes do campo



CRT - Ana Clara - (73) 9 8138 1210 

celeridade no trâmite de acesso ao direito de pagamento de meia passagem logo no começo do ano
letivo (a empresa de transporte demora muito!! muitos estudantes deixam de vir para a escola por falta
de recursos);

 

ADT - Seplan - Wilson - (73) 9 8808 7080 

Necessário regularizar  as associações  e consolidar enquanto modo de produção associativo (
planejado, organizado, participativo  e executado  coletivamente); sensibilizar e mobilizar para
adequação do modo de produção;

capacitar participantes da agricultura familiar e agroindústria no processamento de alimentos (ampliar
a vida útil e facilitar a logística);

 

Associação de Petrolândia -  Poliana (73) 9 9945 6183

capacitação em gestão dos empreendimentos especialmente com relação ao processo produtivo
agrícola e agroindustrial (planejamento e execução da produção, armazenamento, distribuição,
consumo e pós consumo);

política pública para subsidiar as associações e cooperativas para produção e comercialização;

capacitação teórica para processamento de alimentos;

 

COOPCIART - Angela - (73) 9 98837 1159

solicitação de capacitação através de escola profissional com qualidade na comunidade Vila Valdete e
imediações para juventudes e adultos - com urgência; articulação com os equipamentos públicos
(várias escolas municipais) que já são estruturados na comunidade (Valdivio Costa; Pero Vaz de
Caminha, etc.);

 

Mulheres em Ação - Coroa Vermelha - Dona Maura

capacitação em gestão da produção e financeira no campo dos salgados, costura e artesanato;

 

CESOL - Robson - (73) 9 98883 7077

proporciona estudo de viabilidade econômica (EVE) para os empreendimentos assistidos pelo cesol;

pode disponibilizar alojamento na sede do cesol para uso dos coletivos assistidos;

apoio na produção e na comercialização dos coletivos assistidos;

orientou sobre acesso ao fundo rotativo e banco do empreendedor;

disponibilizou o cesol como ambiente para estágio de estudantes de todos os cursos do IFBA PS;

 



CESOL - Débora - (73) 9 9952 8329 

demanda de capacitação para produção de mel e derivados para comunidades indígenas e agricultura
familiar;

 

Assoc Aldeia Mata Medonha - Midiana Andorinha - (73) 9 9905 8557 

referente a situação da Aldeia Mata Medonha:

demandam capacitação em ecoturismo, etnoturismo, turismo cultural;

precisam de apoio para estruturar a sede da associação (instalações físicas, equipamentos, acesso
à internet, capacitação em gestão, etc.) e solicita apoio para divulgação via redes sociais para
captação de recursos para além da construção da sede, subsidiar projetos de geração de trabalho
e renda na comunidade (https://benfeitoria.com.br/projeto/pataxo);

solicitam apoio na divulgação da vaquinha virtual criada para angariar recursos para estruturar a
casa da associação;

 apoio para o processamento agroindustrial da produção da comunidade (mandioca, abacaxi, etc)

dificuldade de deslocamento e alojamento (fora da aldeia) para as capacitações;

 

JACI - Coroa Vermelha - 

cursos de idiomas para atendimento aos visitantes/turistas;

 

MARCIA - Coroa cogumelos - (73) 9 9135 7715 

Laboratório de informática na comunidade/juventude de Coroa Vermelha para auxiliar no incremento
ao turismo, divulgação dos atrativos, produtos, serviços, etc.;

pesquisas referente à cogumelos comestíveis, projeto de produção de micélio de Shimeji e substrato
para produção de cogumelos para subsidiar empreendimentos do território colaborando na geração de
trabalho e renda e numa alimentação mais saudável;

implantação de projeto piloto de produção de cogumelos comestíveis no IFBA Porto Seguro
contemplando estudantes do curso de Agroindústria, Alimentos e demais interessados como potencial
para inserção no mundo do trabalho e geração de  renda conciliando com a preservação ambiental e
alimentação saudável;

a requerente se colocou à disposição para colaborar nas atividades práticas,  orientação pedagógica e
supervisão de estágio;  

JEHAN - ASAPMAG - (73) 9 9989 1609 

solicita ajuda/apoio em  pesquisas referente ao mel e seus derivados; 

estudos de mercado para contribuir no planejamento da produção (serviços e produtos)

coloca a disposição o coletivo de produtores de mel como ambiente para estágio em todos os cursos do
ifba;



 

GIVANILDO - BNB - 

Regularização fundiária para acesso aos produtos e serviços;

capacitação para os empreendimentos:

conhecimento/formação em gestão de empreendimentos rural e urbano;

formação de preço;

conhecimento e adequação às questões fitossanitárias;

regularização para acesso a mercados (selos de inspeção municipal, estadual, etc.) e certificações
para comercialização;

assistência técnica para os empreendimentos da agricultura familiar e agroindústria;

planejamento, organização e execução de canais estruturados de comercialização;

infraestrutura logística 

empreendimentos com acesso à internet para otimização da gestão, produção, divulgação,
distribuição, etc.

elaboração de projetos com aspecto de plano de negócio (o agente do BNB se coloca a
disposição para colaborar na capacitação de estudantes voluntários que possam ajudar os
empreendimentos no preenchimento de formulários de projetos);

cadastro ambiental rural - mutirão de georreferenciamento com a participação de estudantes do
IFBA (idem)

As demandas são muitas mas tenho certeza que com a expertise do corpo docente e o interesse dos
estudantes conseguiremos atender satisfatoriamente as demandas de nossa comunidade.

Sem mais para o momento e em nome da comissão executora da Feira de Economia Solidária IFBA PS.

Respeitosamente.
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