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FORMULÁRIO PARA OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA – FIC
A) DADOS DO CAMPUS PROPONENTE
Campus
Xique-Xique
Endereço
BA 052, Km 458, Zona Rural
Telefone do campus
(74) 98100-0103
E-mail
extensao@xique-xique.ifbaiano.edu.br
CNPJ
10.724.903/0014-93
B) DADOS DO PROPONENTE
Nome do Servidor
Claudete Maria da Silva Moura
Área de Formação
Zootecnista
Contatos
(74) 988568737
A) DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA (SE FOR O CASO)
Representante da Entidade parceira para a execução do
Projeto
Entidade
Esfera administrativa
CNPJ
Contatos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO
C) DADOS GERAIS DO CURSO
Nome do curso
Apicultura e Meliponicultura (criação de abelhas sem
ferrão)
Modalidade
Presencial
Público alvo
Jovens e adultos e agricultores familiares.
Pré-requisito para acesso ao curso Sem pré-requisitos.
Forma de ingresso
Matrícula presencial dos interessados.
Carga horária total
50 horas.
Turma 1: Turno manhã - (dois dias na semana).
Periodicidade das aulas
Turma 2: Turno tarde - (dois dias na semana).
Local das aulas
Campus IFBaiano - Xique-Xique.
Turno de funcionamento
Matutino e Vespertino.
Número de vagas
40 vagas (cada turma 20 vagas)
Número de turmas
2

D) PERFIL DO CURSO
Desde a introdução da Apis mellifera, a Apicultura nacional
tem apresentado crescente desenvolvimento, apesar das flutuações,
especialmente devida à introdução da abelha africana. Esse
desenvolvimento tem ocorrido graças ao potencial apícola do Brasil,
que é imenso, a sua área, floradas diversificadas, clima propício que
possibilita o manejo durante todo o ano e adaptação.
A apicultura é uma atividade geradora de diversos benefícios
para o agronegócio brasileiro a partir do fornecimento dos seus
diversos produtos (mel, pólen, própolis, geleia real e apitoxina), além
da polinização, importante mecanismo que proporciona a
diversificação das espécies florais.
Devido à importância dessa atividade, tanto geradora de
emprego e renda, bem como os benefícios para as plantas, registraJustificativa do curso se a importância notadamente da inserção de profissionais
capacitados nessa atividade, por meio do ensino e capacitação dos
alunos participantes. Assim, para essa capacitação, além da
contribuição teórica de assuntos ministrados em sala de aula, é
preciso fornecer aos alunos a oportunidade de conhecimentos
práticos dessa atividade, tornando mais completo o processo de
ensino e aprendizagem, através do contexto teórico e prático.
Entende-se a importância de se trabalhar racionalmente com as
abelhas, visto a obtenção de produtos nobres e de grande valor no
comércio, além da preservação das abelhas no território brasileiro e
dos efeitos benéficos da polinização. Para isso, destaca-se a
importância de fornecer conhecimentos práticos dessa atividade, de
modo a contribuir para os agricultores familiares com mais uma
opção de renda.
Auxiliar agricultores, jovens e mulheres do município de Xique-Xique
na produção e exploração das abelhas de forma sustentável, de
Objetivos do curso
modo a contribuir para o rendimento da família, através da venda
dos produtos (mel, pólen, própolis e cera).
- Atuar, predominantemente, como empreendedor em sua
propriedade rural, exercendo atividades de planejamento e
Perfil profissional do execução na criação racional de abelhas africanizadas e sem ferrão.
egresso
- Contribuir para a transformação socioeconômica do meio onde
está inserido através de práticas que visem à produção e venda dos
produtos apícolas.

E) ESTRUTURA CURRICULAR

COMPONENTES CURRICULARES/CONTEÚDOS
História e importância da Apicultura no Brasil
Biologia das abelhas africanizadas
Morfologia das abelhas
Biologia das abelhas sem ferrão
Produtos apícolas
Produtos das abelhas sem ferrão
Processamento do mel
Processamento da própolis
Processamento da cera
Processamento da geleia real
Processamento do pólen
Processamento da Apitoxina
Manejo reprodutivo da rainha
Manejo das colmeias
Confecção de caixa para abelhas sem ferrão
Confecção de caixa para abelhas sem ferrão
Confecção de caixa racional para abelhas Apis
Confecção de caixa racional para abelhas Apis
Instalação do Meliponário no campus
Aquisição de colmeias de abelhas sem ferrão
Instalação de apiário
Alimentação artificial de abelhas
Inimigos naturais e doenças das abelhas
TOTAL

CARGA HORÁRIA
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
4h
2h
4h
2h
2h
2h
2h
2h
50 h

G) METODOLOGIA
O curso será desenvolvido por meio de aulas teóricas com a exposição de
conteúdo por meio de quadro branco.
Ocorrerão também aulas práticas ofertando ao discente auxílio no aprendizado.
H) AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem deve funcionar como colaborador na verificação da
aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre
os quantitativos. Assim, será avaliada a participação nas aulas práticas e teóricas,
assuidade, bem como também participação em apresentações e debate em sala de aula.
O aluno deverá ter frequência mínima de 75% nas aulas e aproveitamento mínimo
de 50%, em cada disciplina/módulo, para ser considerado aprovado.

I) ESTRUTURA DISPONÍVEL FUNCIONAMENTO DO CURSO
O local possui sala de aula, cadeiras, quadro branco. Possui também área agrícola para

desenvolvimento das aulas práticas. Os demais equipamentos necessários para a
condução das atividades serão ofertados pelo If Baiano, Campus Xique-Xique. Os alunos
matriculados no curso também poderão ter acesso a todos os setores do campus XiqueXique. Contudo, na Biblioteca, não poderão fazer empréstimo dos títulos cadastrados.
J) ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO
A estrutura existente, capaz de permitir a execução do curso:
- Sala de aula (01); Cadeiras (20); Veículo (00); Biblioteca (01); Datashow (0);
Computador (0)

L) CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE IRÁ ATUAR NO CURSO
Nome
Qualificação Profissional
Titulação
Claudete Maria da Silva Moura
Zootecnista
Doutora

M) ORÇAMENTO

