
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

1ª  Retificação do Edital nº 54, de 29 de abril de 2022

O Pró-reitor de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, no uso

das suas atribuições delegadas pela nº Portaria nº 1.210 de 08/05/2018, publicada no DOU

09/05/2018, e considerando o disposto na Resolução nº 23 de 19 de março de 2019, torna

pública a 1ª Retificação do Edital nº 54/2022, para provimento de vagas nos cursos de

Qualificação Profissional, na modalidade de Formação Inicial e/ou Continuada – FIC que serão

ofertados pelo Campus Uruçuca.

ONDE SE LÊ:

2.1. Os cursos oferecidos neste Edital:

N°

CURSO
CARGA HORÁRIA VAGAS

DIAS/HORÁRIOS

DAS AULAS –

LOCAL DE

OFERTA

PERÍODO DE

REALIZAÇÃO

PRÉ-

REQUISITOS

PERÍODO DE

INSCRIÇÃO/MAT

RÍCULA - LOCAL

01
Meliponicultura

básica- 20h
20

2 dias

consecutivos -

diurno IF

Baiano

campus

Uruçuca

2 Turmas:

Maio/2022 e

Outubro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico,

por ordem de

inscrição

02

Microrganismos

Eficazes na

Agricultura

Agroecológica -

26h

20

Semanal 9:00

às 12:00h

Híbrido: AVA e

Serra Grande

1 Turma:

Maio/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico,

por ordem de

inscrição

03

Formação em

Agrofloresta-

24h

30

Semanal -

diurno IF

Baiano

campus

Uruçuca

2 Turmas:

Maio/2022 e

Outubro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico,

por ordem de

inscrição

04

Preparados de

Geleias

Compotas e

Geleadas -24h

15

1 vez por

semana 9:00

às 12:00h

Híbrido: AVA e

Serra Grande

1 Turma:

junho/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico,

por ordem de

inscrição



05

Manejo do Solo

com adubos

verdes: Uso e

suas

potencialidades-

74h

20

1 vez por

semana 9:00

às 12:00h

Híbrido: AVA e

Serra Grande

1 Turma

Outubro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico,

por ordem de

inscrição

06
Quintais

produtivos- 20h
30

Semanal -

diurno IF

Baiano

campus

Uruçuca

2 Turmas

Outubro e

novembro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico,

por ordem de

inscrição

2.2. Dos objetivos dos Cursos ofertados:

N°

CURSO
CURSO OBJETIVOS E PÚBLICO-ALVO

01 Meliponicultura básica- 20h

Proporcionar aos agricultores familiares

uma nova alternativa de renda, bem

como também a conscientização para a

importância das abelhas no meio

ambiente como uma forma de

preservação ambiental, influenciando na

economia e desenvolvimento local e na

diminuição da taxa de êxodo rural dos

municípios.

Público alvo: Produtores rurais

02
Microrganismos Eficazes na

Agricultura Agroecológica - 26h

O objetivo é capacitar o técnico ou

estudante em sistemas Agroflorestais.

Público alvo: Técnicos e estudantes

03 Formação em Agrofloresta-24h

Realizar a captura de microrganismos

eficazes na mata nativa utilizando

metodologia recomendada por MAPA

(2021), a partir do arroz cozido, e depois

o preparo do inóculo para utilização

como biofertilizante e biocontrole de

doenças em plantas.

Público alvo: Produtores rurais e

estudantes da área agrícola

04
Preparados de Geleias

Compotas e Geleadas -4h

Capacitar agricultores, empreendedores,

jovens e membros da agricultura familiar

em agregar valor à produção de frutas,

transformando-os em subprodutos

alimentícios, além de identificar matéria

prima de qualidade e que atendam as

exigências legais.

Público alvo: A partir de 18 anos



05

Manejo do Solo com adubos

verdes: Uso e suas

potencialidades- 74h

Qualificar agricultores e técnicos

agrícolas no conhecimento de técnicas

de manejo do solo utilizando adubação

verde. Identificar as principais causas de

degradação do solo e os fatores que

causam a diminuição da sua capacidade

produtiva. Se apropriar de técnicas de

manejo conservacionista voltadas à

melhoria nas propriedades físicas,

químicas do solo, resultando na

produção agrícola sustentável.

Identificar as espécies recomendadas

como adubo verde, seus benefícios e

potencialidades, além do manejo

adotado para estas espécies.

Público alvo: Proprietário rural da

agricultura familiar e estudantes da área

agrícola

06 Quintais produtivos- 20h

O objetivo é capacitar o a moradora da

periferia ou a agricultora na produção de

hortaliças e ervas medicinais.

Público alvo: Comunidade local

4.2. Para realizar a inscrição e matrícula, o candidato deverá estar de acordo com o edital e

atender as exigências e requisitos preconizados por este. Ademais, o candidato deverá

preencher o formulário online contido no link: www.concurso.ifbaiano.edu.br na data prevista

no item 2.1 ou, presencialmente, com auxílio de um servidor, no IF Baiano (Diretoria

Acadêmica) ou em Serra Grande (TABOA), um dia antes da realização do curso, no período de 8

às 12h, onde o candidato aceita totalmente as normas constantes neste Edital, em relação às

quais não poderá alegar seu desconhecimento.

4.6. O candidato, durante o ato de inscrição, poderá selecionar mais de um curso para cursar.

4.7. Após a inscrição e seleção, caso seja efetivada a matrícula, o estudante fica subordinado à

legislação vigente e às normas internas da Instituição, vedando-se a invocação de

desconhecimento a seu favor

LEIA-SE: 

2.1. Os cursos oferecidos neste Edital:

N°

CURSO

CARGA

HORÁRIA
VAGAS

DIAS/HORÁRIOS

DAS AULAS –

LOCAL DE

OFERTA

PERÍODO DE

REALIZAÇÃO
PRÉREQUISITOS

PERÍODO DE

INSCRIÇÃO/MAT

RÍCULA - LOCAL

01
Meliponicultura

básica- 20h
20

2 dias

consecutivos -

diurno IF Baiano

campus Uruçuca

2 Turmas:

Junho/2022 e

Outubro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico, por

ordem de

inscrição



02

Microrganismos

Eficazes na

Agricultura

Agroecológica -

26h

20

Semanal 9:00 às

12:00h Híbrido:

AVA e Serra

Grande

1 Turma:

junho/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico, por

ordem de

inscrição

03

Formação em

Agrofloresta-

24h

30

Semanal - diurno

IF Baiano campus

Uruçuca

1 Turma: 

Outubro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico, por

ordem de

inscrição

04

Preparados de

Geleias

Compotas e

Geleadas -24h

15

1 vez por semana

9:00 às 12:00h

Híbrido: AVA e

Serra Grande

1 Turma:

julho/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico, por

ordem de

inscrição

05

Manejo do Solo

com adubos

verdes: Uso e

suas

potencialidades-

74h

20

1 vez por semana

9:00 às 12:00h

Híbrido: AVA e

Serra Grande

1 Turma

Outubro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico, por

ordem de

inscrição

06
Quintais

produtivos- 20h
30

Semanal - diurno

IF Baiano campus

Uruçuca/ Serra

Grande

2 Turmas

Outubro e

novembro/2022

Sem pré-

requisitos

Inscrição via

formulário

eletrônico, por

ordem de

inscrição

2.2. Dos objetivos dos Cursos ofertados:

N°

CURSO
CURSO OBJETIVOS E PÚBLICO-ALVO

01 Meliponicultura básica- 20h

Proporcionar aos agricultores familiares

uma nova alternativa de renda, bem

como também a conscientização para a

importância das abelhas no meio

ambiente como uma forma de

preservação ambiental, influenciando na

economia e desenvolvimento local e na

diminuição da taxa de êxodo rural dos

municípios.

Público alvo: Produtores rurais

02
Microrganismos Eficazes na

Agricultura Agroecológica - 26h

O objetivo é capacitar o técnico ou

estudante em sistemas Agroflorestais.

Público alvo: Técnicos e estudantes



03 Formação em Agrofloresta-24h

Realizar a captura de microrganismos

eficazes na mata nativa utilizando

metodologia recomendada por MAPA

(2021), a partir do arroz cozido, e depois

o preparo do inóculo para utilização

como biofertilizante e biocontrole de

doenças em plantas.

Público alvo: Produtores rurais e

estudantes da área agrícola

04
Preparados de Geleias

Compotas e Geleadas -24h

Capacitar agricultores, empreendedores,

jovens e membros da agricultura familiar

em agregar valor à produção de frutas,

transformando-os em subprodutos

alimentícios, além de identificar matéria

prima de qualidade e que atendam as

exigências legais.

Público alvo: A partir de 18 anos

05

Manejo do Solo com adubos

verdes: Uso e suas

potencialidades- 74h

Qualificar agricultores e técnicos

agrícolas no conhecimento de técnicas

de manejo do solo utilizando adubação

verde. Identificar as principais causas de

degradação do solo e os fatores que

causam a diminuição da sua capacidade

produtiva. Se apropriar de técnicas de

manejo conservacionista voltadas à

melhoria nas propriedades físicas,

químicas do solo, resultando na

produção agrícola sustentável.

Identificar as espécies recomendadas

como adubo verde, seus benefícios e

potencialidades, além do manejo

adotado para estas espécies.

Público alvo: Proprietário rural da

agricultura familiar e estudantes da área

agrícola

06 Quintais produtivos- 20h

O objetivo é capacitar o a moradora da

periferia ou a agricultora na produção de

hortaliças e ervas medicinais.

Público alvo: Comunidade local

4.2. Para realizar a inscrição e matrícula, o candidato deverá estar de acordo com o edital e

atender as exigências e requisitos preconizados por este. Ademais, o candidato deverá

preencher o formulário online contido no link: www.concurso.ifbaiano.edu.br na data prevista

no item 2.1 ou, presencialmente, com auxílio de um servidor, no IF Baiano (Diretoria

Acadêmica) ou em Serra Grande (TABOA), no período de 8 às 12h, onde o candidato aceita

totalmente as normas constantes neste Edital, em relação às quais não poderá alegar seu



desconhecimento.

4.6. Após a inscrição e seleção, caso seja efetivada a matrícula, o estudante fica subordinado à

legislação vigente e às normas internas da Instituição, vedando-se a invocação de

desconhecimento a seu favor

As demais disposições do Edital nº. 54, de 29 de abril de 2022, seguem inalteradas.
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