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FORMULÁRIO PARA OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA – FIC - PRESENCIAL

Dados do Campus Proponente

Campus:

Uruçuca

Endereço:

Dr. João Nascimento

Telefone:

E-mail:

cinira.farias@ifbaiano.edu.br

CNPJ:

Dados do Proponente

Nome do Servidor:

Cinira de Araújo Farias Fernandes

Área de Formação:

Agronomia

Contatos:

73 99961-0070

Dados da Entidade Parceira

Representante da Entidade parceira para a execução do Projeto:

Entidade: Esfera administrativa:

CNPJ: Contatos:

Dados Gerais do Curso

Nome do curso:

Quintais Produtivos

Modalidade:

Presencial

Público alvo:

comunidade local

Pré-requisito para acesso ao curso:

não tem

Forma de ingresso:

edital

Carga horária total:

20 h

Periodicidade das aulas:

semanal

Local das aulas:

if baiano

Turno de funcionamento:

diurno

Número de vagas:

30

Número de turmas:

1

 



Perfil do curso

Justificativa do curso.

Em 2019 o IF Baiano campus Uruçuca promoveu um curso de Quintais Produtivos para

moradores da periferia da cidade. Este curso teve grande repercussão pois foi objeto de

reportagem do jornal local da Globo e também no programa Bahia Rural.

A partir desta divulgação o Instituto Taboa,  que atua no município de Uruçuca e região,

com sede no distrito de Serra Grande, preocupados com os moradores locais, solicitou do IF

Baiano campus Uruçuca um curso de "Quintais Produtivos", a acontecer no distrito de Serra

Grande, com o objetivo de promover uma mudança de uso dos quintais, deixando de ser

um depósito de resíduos sólidos para ser um produtor de  alimentos.

Assim esta  proposta atende a demanda local existente, ao memo tempo em que

possibilita as pessoas que tiverem acesso ao curso, tenham possibilidade de  ter uma outra

utilização para seus quintais.

  

Objetivos do curso.

  

  

O objetivo é capacitar moradores da periferia de Serra Grande  na produção de hortaliças

e/ou ervas medicinais em seus quintais.

  

Perfil profissional do egresso.

  

  Saber como produzir hortaliças e ervas medicinais em áreas de quintal

  

 

Estrutura Curricular

Componentes Curriculares Carga Horária

Quintal produtivo 4

Tipos de hortaliças e ervas medicinais 4

Propagação, plantio e manejo 8

Colheita e pós colheita 2

Processamento e comercialização 2

Total 20

 

Metodologia



  

As aulas serão 50% teóricas com utilização de slides, interação e debate em sala, exercício de aplicação das

técnicas com grupos formados em sala e 50% práticas na área de horticultura do campus, na comunidade e nos

quintais locais.

As aulas serão semanais para que após cada aula os participantes executem em seus

quintais o aprendizado.

  

  

  

  

  

  

  

 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

Avaliação da atividades desenvolvidas e avaliação da implantação do quintal produtivo, pois meio de visita  local

pelo grupo 

Avaliação do rendimento e do aprendizado com discussão em grupo.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Estrutura Disponível para o Funcionamento do Curso

Há no campus uma horta implantada e ferramentas de trabalho.

Em Serra Grande na Vila existe algumas hortas e cultivos de ervas mediciais que poderão

ser acessadas para aulas práticas.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Estrutura Necessária para o Funcionamento do Curso

Sala de aula, laboratório de campo – hortaliças e ervas medicinais.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Corpo docente e Técnico Administrativo que irá atuar no Curso

  Cinira de Araújo farias Fernandes, Doutora em Agronomia (UESB), Mestre em Produção

Vegetal, Especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento, graduada em Engenharia

Agronômica, fellow da rede LEAD (Liderança para mudanças climáticas), Professora do

Instituto Federal Baiano com experiência profissional em ensino, pesquisa, extensão,

coordenação e supervisão de projetos, desenvolvimento de tecnologias de intervenção

para agricultura familiar, atuando na área de agroecologia, com ênfase em Sistemas

Agroflorestais, Restauração Florestal e Mudanças Climáticas (PSA, quantificação de

carbono).

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Orçamento

O Instituto Taboa irá doar sementes de hortaliças. E as mudas de ervas medicinais serão

coletadas nos quintais dos participantes e das hortas cedidas para aulas práticas.
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