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aros colegas, servidores e estudantes, é com Cgrande satisfação que apresentamos o quinto 
n ú m e ro  d a  Rev i s t a  I F  S e r t ã o - P E .  A 

publicação, organizada por nossa equipe de 
Comunicação, mais uma vez nos brinda com o 
merecido destaque aos bons projetos, desa�os 
vencidos e resultados que presenciamos todos os 
dias em nossa instituição. É com orgulho que 
devemos olhar para nossas conquistas, nutrindo a 
certeza de que muito ainda podemos crescer. 
 Conheceremos a aventura de um estudante do 
campus Floresta, que, durante intercâmbio realizado 
por meio do programa Ciência sem Fronteiras e com 
apoio do IF Sertão-PE, viveu quase dois anos na China. 
Ficaremos a par do projeto desenvolvido por alunos e 
professores do campus Petrolina que promove a 
criação de ferramentas e soluções tecnológicas 
inovadoras na área de Informática. Outros projetos do 
campus Salgueiro identi�cam e mapeiam o patrimônio 
arquitetônico, histórico e cultural da região.
 Há uma reportagem sobre dois projetos que 
consolidam conhecimento e práticas de Agroecologia 
nos campi Petrol ina Zona Rural  e Ouricur i : 
respectivamente, o Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT) e Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA). 
Também sobre o tema Agroecologia e Meio Ambiente, 
uma matéria nos fala sobre a experiência do Instituto 
na França, onde participou do 5º Fórum Franco 
Brasileiro �Ciência e Sociedade�.  

 Nossos cursos de pós-graduação voltados para o 
desenvolvimento regional e capacitação de grupos 
étnicos também foram temas de matéria, além da 
transformação da realidade de mulheres sertanejas 
proporcionada por projetos do campus Serra Talhada. E, 
neste período em que o país passa por uma crise 
relacionada ao Aedes aegypti, ações de capacitação 
direcionadas a pro�ssionais de saúde e �faxinaços� nas 
dependências físicas mobilizam a comunidade acadêmica 
do IF Sertão-PE na luta contra a reprodução do mosquito. 
 Por �m, em dezembro do ano passado, a 
comunidade acadêmica do IF Sertão-PE participou do 
processo de consulta pública para a escolha de 
novo(a) reitor(a). A professora Maria Leopoldina Veras 
Camelo venceu a disputa eleitoral. Nesta edição, 
temos uma entrevista com a candidata eleita, que fala 
sobre os principais desa�os para a implantação de 
uma nova gestão no Instituto, além de traçar 
perspectivas para os próximos quatro anos. 
 A expectativa é de que a professora Leopoldina 
assuma o cargo em breve. Por isso, aproveito a 
oportunidade para desejá-la sucesso e sabedoria na 
condução deste Instituto, que é grande parte da vida de 
todos nós. Quero agradecer a cada servidor e a cada 
estudante pela parceria, pelo respeito e carinho durante 
o tempo em que estive como gestor do IF Sertão-PE. 
Aqui, me sinto em casa, e é este mesmo sentimento 
que desejo a cada um de vocês. Um grande abraço a 
todos, obrigado mais uma vez. Vamos em frente! 

Editorial
Foto: Larissa Lins

Adelmo Santana, reitor pro-tempore do IF Sertão-PE
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ENTREVISTA

Novos 
rumos 
para o IF Sertão-PE

Por Tito Souza

Em entrevista concedida à Revista IF Sertão-PE, a candidata 
eleita, Leopoldina Veras, fala sobre os principais desa�os para 
a implantação de uma nova gestão no Instituto, além de traçar 
perspectivas para os próximos quatro anos

o dia 16 de dezembro de 2015, alunos e servidores do IF Sertão-NPE participaram do processo de consulta pública para a escolha de 
novo(a) reitor(a), cargo máximo da Instituição. Com 53,64% do 

total de votos, a professora Maria Leopoldina Veras Camelo venceu a 
disputa eleitoral com o professor Erbs Cintra de Souza Gomes, que obteve 
42,98% dos votos � brancos e nulos somaram 3,37%. Após a homologação 
do resultado pelo Conselho Superior do IF Sertão-PE, o processo foi 
encaminhado, em 25 de janeiro deste ano, para a avaliação da Secretaria de 
Educação Pro�ssional e Tecnológica do Ministério da Educação (Se-
tec/MEC), de onde seguirá para a Casa Civil. Concluída a tramitação do 
processo, a expectativa é de que a nomeação e a posse da futura reitora 
ocorram nos próximos meses.

Foto: Alberto Paixão
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Depois de concluído o processo de consulta pública para o cargo de 
reitor/a, você foi escolhida pela maioria da comunidade como a 
representante máxima do IF Sertão-PE para os próximos quatro anos. 
Como você avalia esse momento de transição democrática?
 Vejo esse momento com muita alegria. É uma vitória para o amadure-
cimento e a efetividade da democracia no IF Sertão-PE. Essa é uma 
oportunidade de sermos corresponsáveis nas tomadas de decisões, em 
todos os níveis da nossa Instituição, desde o processo de formulação, 
implantação até o controle de nossas ações. Acredito que esse é o 
primeiro passo para construirmos o IF Sertão-PE que queremos, com 
uma gestão participativa, descentralizada e transparente.

Antes de ser eleita como reitora pela comunidade do IF Sertão-PE, você 
esteve à frente da Direção de Ensino do campus Petrolina por cinco 
anos, além de desenvolver outras atividades ligadas ao ensino, à 
pesquisa e à extensão. De que forma essa experiência poderá contri-
buir para a sua atuação como reitora da Instituição?
 O tempo em que passei na Direção de Ensino do campus Petrolina me 
ensinou o valor do trabalho coletivo. Foi possível compartilhar responsa-
bilidades com todos os segmentos da nossa Instituição, o que nos levou a 
tomar decisões que sempre buscaram re�etir o anseio da coletividade. O 
IF Sertão-PE possui servidores com muita vontade de contribuir para 
consolidar nossa Instituição como um centro de excelência. Temos um 
sonho em comum e creio que a experiência de gestão que tive na Direção 
de Ensino tende a fortalecer o diálogo para que os verdadeiros protago-
nistas da mudança que queremos apareçam. O diálogo é o melhor 
caminho para o sucesso de nossa gestão. Além disso, temos a consciência 
de que é preciso ampliar os olhares sobre a gestão e de que não são só as 
experiências da pessoa eleita que serão necessárias para a implantação 
do nosso projeto. Todas as experiências serão fundamentais para a 
consolidação deste projeto, que, por natureza, já é de construção coletiva.

Que outras experiências você citaria como as mais signi�cativas da sua 
trajetória pro�ssional?
 Tive a oportunidade de vivenciar experiências diversas em minha 
trajetória pro�ssional. Ainda durante o período da graduação, vivenciei a 
docência na educação básica, nos sistemas público e privado. Amadureci 
bastante. Percebi que a docência vai muito além da sala de aula. É um 
desa�o diário. Mas foi a partir daí que �quei mais convicta do meu amor 
pela educação e de que era aquilo que queria para minha vida. Destaco 
também a vivência no mestrado e no doutorado, durante os quais, 
diferentemente da graduação, tive bolsas de estudo da Capes [Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] e pude me 
dedicar totalmente à pesquisa. Aproveitei essa oportunidade com muita 
dedicação, meus professores reconheciam isso e sempre me incentiva-
ram e estiveram ao meu lado, e assim nos tornamos parceiros no desa�o 
da pesquisa, o que perdura até hoje. Agradeço muito a cada um deles. Já a 
vivência na educação superior, na Universidade Federal do Ceará, foi a 
complementação na minha formação pro�ssional, pois pude fechar os 
ciclos na formação de um professor. Neste percurso, já se somam 15 anos 
de docência, que guardo com muito orgulho e alegria e com a certeza de 
que muito ainda tenho a fazer e viver.

Foto: Alberto Paixão

"Percebi que a 
docência vai muito 
além da sala de aula. 
É um desa�o diário. 
Mas foi a partir daí 
que �quei mais 
convicta do meu amor 
pela educação e de 
que era aquilo que 
queria para minha 
vida"
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Durante o período eleitoral, o seu principal lema de campanha foi 
�Juntos construiremos a mudança�, sugerindo a necessidade de um 
novo modelo de gestão. Re�etindo sobre isso, quais os principais 
desa�os para a implantação de uma gestão mais integrada e 
participativa no IF Sertão-PE?
 Mais que uma gestão integrada, precisamos pensar em uma gestão 
inclusiva, onde cada campus possa seguir livremente, mas com a certeza 
de que tem o apoio de uma rede articulada. O desa�o para uma nova 
gestão será o de organizar rotinas de maneira que favoreçam a indepen-
dência e a autonomia de cada campus. Ter uma Reitoria presente, 
participativa, que re�ita a coletividade e que, ao mesmo tempo, oferte 
estrutura para a atuação de cada campus. Assim, precisamos criar 
espaços de discussões �ncados na con�ança, transparência e 
colaboração, em que possamos escutar os anseios de cada um e 
entender suas particularidades. 

Sendo o IF Sertão-PE uma instituição multicampi, presente em 
diversas cidades do sertão pernambucano, como conciliar as especi�-
cidades locais de cada unidade ou ponto de presença com um projeto 
uni�cado de gestão?
 A participação da comunidade acadêmica e a descentralização 
devem ser os eixos fundamentais da gestão. É necessário instituir 
instrumentos democráticos e permanentes, como conferências, fóruns 
propositivos e deliberativos, constituídos por representantes de todos os 
campi, unidades e Reitoria. Só assim, poderemos nos entender melhor e 
tomar decisões conjuntas, estruturadas na coletividade.

Hoje, um dos grandes desa�os das instituições públicas de ensino no 
País é promover a democratização do acesso à educação e, ao mesmo 
tempo, oferecer condições que possibilitem a permanência e o êxito 
dos estudantes após o ingresso. Que ações o IF Sertão-PE deve realizar 
para consolidar e/ou ampliar a sua política de assistência estudantil?
 Precisamos trazer os alunos para o processo de formulação das 
políticas de assistência estudantil, a �m de que possamos compreender 
as reais necessidades dos nossos estudantes. Nessa perspectiva, 
poderemos realizar ações mais efetivas que possibilitem a permanência 
dos discentes na nossa Instituição e a conclusão do curso em tempo hábil 
com qualidade. Neste processo, é necessário observar e fomentar a 
diversidade socioeconômica, regional, religiosa, cultural, étnico-racial, 
sexual e de gênero, de modo a efetivar o bem-estar do aluno e a 
democratização da educação.

No momento, o IF sertão-PE conta com um quadro de 852 servidores 
em efetivo exercício. Com a implantação recente de dois novos campi, 
nos municípios de Santa Maria da Boa Vista e de Serra Talhada, a 
perspectiva é que esse número cresça ainda mais nos próximos anos. 
Diante disso, o que a sua gestão pretende executar no que se refere 
especi�camente à Gestão de Pessoas?
 A Gestão de Pessoas do IF Sertão-PE merece uma atenção especial, 
pois nesses últimos anos a demanda de pessoal cresceu substancialmen-
te e tem perspectivas de crescer ainda mais em 2016. No entanto, a 
dinâmica do gerenciamento permanece praticamente a mesma de anos 

Foto: Francisco Simões

Foto: Francisco Simões
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anteriores. Precisamos avançar para um modelo inovador que promova a 
integração, a qualidade de vida no trabalho e a formação de uma cultura 
organizacional salutar, o que, consequentemente, promoverá melhorias 
dos serviços prestados. Entendemos como necessária a existência de 
uma unidade forte que prepare e estimule os servidores para a consecu-
ção dos objetivos e da visão de futuro que queremos, aliada ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional, à criação e à preservação de um ambien-
te que conduza à excelência no desempenho em nossa Instituição. Nessa 
perspectiva, percebemos o quanto temos de avançar para essa integra-
ção, que utilizará na dinamicidade as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação, ao tempo da humanização de nossa Instituição.

Costuma-se dizer que o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Inovação são 
os quatro pilares que fundamentam a educação pro�ssional e 
tecnológica no Brasil e, consequentemente, a atuação dos Institutos 
Federais. Que ações podem ser implementadas para o fortalecimento 
dessas quatro áreas no IF Sertão-PE?
 Estes são, realmente, os pilares que sustentam a educação e que 
devem estar articulados com ações sincronizadas. Precisamos fortalecer 
todos esses eixos. Mesmo que tenhamos avançado nesses últimos anos, 
nossas ações são insu�cientes, pois precisamos atender ao desenvolvi-
mento socioeconômico dos arranjos sociais, produtivos e culturais � locais 
e regionais � que ainda não conseguimos atingir efetivamente. Para isso, 
pretendemos desenvolver um programa institucional para sistematizá-
las, em que, inicialmente, será implantado, de fato, um escritório de 
gerenciamento de projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação para 
capacitar nossos servidores, com o intuito de estimular e facilitar a 
captação de recursos �nanceiros nos órgãos de fomento governamenta-
is, bem como apoiar a execução e o êxito desses recursos. Além disso, 
temos ações que, ao meu ver, merecem atenção imediata, tais como o 
monitoramento da qualidade dos cursos, da evasão, da permanência e do 
êxito dos estudantes; a conclusão do Projeto Político Institucional, a 
avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional, dentre diversas 
outras ações que foram apresentadas em nossa proposta de gestão. 
Assim, para a execução dessas atividades, vamos retomar as discussões 
com o intuito de analisarmos uma série de questionamentos sobre esses 
quatro pilares, para construirmos uma proposta com a máxima participa-
ção da comunidade.

Como reitora recém-eleita do IF Sertão-PE, que mensagem você 
deixaria para os alunos e servidores da Instituição?
 Inicialmente, agradeço a participação de todos e todas pela construção 
de um novo projeto para o IF Sertão-PE. Acredito que esse momento está 
marcando a história de nossa Instituição, de nossas vidas. Juntos, vamos 
fazer o melhor para que nossa Instituição se torne referência, reconhecida 
em todo o País, contando sempre com a participação de cada um, pois isso 
é fundamental para uma gestão e�ciente, efetiva e democrática, uma 
gestão aberta, como queremos. Mostramos que amadurecemos e que as 
nossas aspirações pedem uma construção coletiva, por isso, convido a 
todos e todas para seguirmos unidos e fortes nessa construção.

"temos ações que, ao 
meu ver, merecem 
atenção imediata, tais 
como o monitoramento 
da qualidade dos 
cursos, da evasão, da 
permanência e do êxito 
dos estudantes; a 
conclusão do Projeto 
Político Institucional, a 
avaliação do Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional"

Foto: Alberto Paixão
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INTERCÂMBIO

Do Sertão 
para o 
outro lado 
do mundo

Por Christiane Almeida e Tito Souza

Egresso do curso de Licenciatura em Química do campus Floresta 
relata como foi a experiência de viver na China por quase dois anos, 
durante intercâmbio realizado por meio do programa Ciência sem 
Fronteiras e com apoio do IF Sertão-PE
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ma experiência fantástica�. Em poucas palavras, essa é a de�nição Udada por Heberton Eugênio de Oliveira Silva para o período em 
que esteve na República Popular da China, nome o�cial do país 

onde realizou um intercâmbio acadêmico e cultural por meio do programa 
Ciência sem Fronteiras (CsF), ainda nos últimos anos da graduação. Recém-
licenciado em Química pelo campus Floresta do IF Sertão-PE, o jovem de 25 
anos não esconde o seu entusiasmo ao falar sobre a oportunidade que teve 
de vivenciar novos desa�os e aprendizados bem longe de casa, ao se 
deparar com uma cultura completamente diversa da sua.
 Quando iniciou a Licenciatura em Química, no segundo semestre de 
2009, Heberton não imaginava que o seu objetivo de seguir a carreira 
docente fosse levá-lo para um dos maiores países do continente asiático, 
onde permaneceria de setembro de 2013 a julho de 2015. Apesar da fama 
de ótimo aluno, com notas de destaque ao longo do curso, ele revela ter 
�cado surpreso ao saber do resultado �nal da chamada para bolsas de 
graduação-sanduíche na China, concedidas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq). �Eu �quei 
meio perplexo, sem acreditar que eu tinha realmente sido escolhido. Aí, 
quando caiu a �cha, eu comecei a falar para a minha família e eles 
também �caram meio sem acreditar, mas depois caiu a �cha de vez e 
aceitaram normalmente�, comenta de forma bem-humorada.

Ao longo da sua trajetória acadêmi-
ca no IF Sertão-PE, Heberton 
p a r t i c i p o u  d o  P r o g r a m a 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid), foi estagiário no 
Laboratório de Química do campus 
Floresta e atuou como monitor em 
o�cinas realizadas em diversos 
eventos da instituição. �Eu escolhi o 
curso de Licenciatura em Química 
porque no Ensino Médio senti 
d i�cu ldade  de  e s tudar  com 
professores que não eram da área. 
Minha intenção era ser professor da 
área para melhorar a qualidade do 
ensino dessa disciplina na região�, 
relata Heberton.

�
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 Heberton conta que a ideia de fazer intercâmbio no exterior surgiu 
apenas no quarto período da graduação, após saber da existência do 
programa CsF. �Eu tomei conhecimento do Ciência sem Fronteiras através 
do professor Wagner Pinheiro. Na época, não havia vagas para cursos de 
licenciatura. Mas, já no meu último ano de curso, ele me falou que 
abriram outra chamada para Ciências Exatas e da Terra, se não me 
engano. Então tentamos, mas sem saber se daria certo, se eu me 
encaixaria mesmo em alguma linha�, explica. Segundo ele, uma das 
razões que o levou a escolher o país asiático como destino foi precisa-
mente a sua curiosidade pela cultura chinesa. �Eu lembro que, nessa 
chamada, tinham quatro países: China, Finlândia, Irlanda e Bélgica. 
Naquele tempo, a China era o boom na economia. Outro motivo foi 
porque eu sempre achei intrigantes aqueles caracteres chineses, como 
escrevê-los e compreendê-los. Então, eu quis esse desa�o�, comenta. 
 De hábitos reservados, Heberton decidiu participar da seleção em 
segredo, enquanto aguardava a divulgação do resultado. �Professor 
Wagner era o único que sabia. Até na hora de trancar as disciplinas, muita 
gente achou estranho. Teve até professor pensando que eu estava com 
raiva dele�, comenta entre risos. Segundo ele, o apoio da Instituição e o 
auxílio de alguns servidores foram imprescindíveis para que o resultado 
fosse favorável, já que um dos requisitos para a candidatura era a 
certi�cação em língua inglesa por meio do Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) � Teste de Inglês como uma Língua Estrangeira, em 
tradução livre para o Português.
 �A Instituição como um todo me ajudou com parte da inscrição para o 
TOEFL, que eu fui fazer em Petrolina [desde 2012, o campus Petrolina é 
um dos centros de aplicação do exame]. Eu lembro que a coordenadora 
de Extensão na época, Giselda Moraes, me ajudou muito no preparo da 
documentação e na mediação com a Embaixada da China em Brasília, 
para tirar o visto. O professor Jeziel Júnior [ex-assessor de Relações 
Internacionais do IF Sertão-PE e atual diretor-geral do campus Santa 
Maria da Boa Vista] também�, relata Heberton.

 Após providenciar toda a documentação necessária e os 
demais preparativos para a viagem, o estudante �nalmente 
embarcou para a China, tendo como destino inicial a cidade de 
Tianjin. Na Universidade de Tianjin, onde passou a se dedicar 
principalmente ao estudo do idioma local (o Mandarim), 
Heberton teve contato com estudantes de diversas nacionali-
dades, inclusive do seu país de origem. �No início, ainda no 
período de matrícula, eu me surpreendi como um lugar tão 
pequeno conseguia reunir tanta gente de fora. E tinha muitos 
brasileiros, o que fez com que a gente se sentisse um pouco 
em casa. Mas, eu tentei me enturmar também com pessoas 
de outras nacionalidades, pois tinha gente de Moçambique, 
Rússia, Alemanha, Austrália, Coréia do Sul etc.�, relembra.
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 A partir de agora, todo esse aprendizado vai ser bastante útil para a 
continuidade da sua trajetória acadêmica. Prestes a ingressar no 
mestrado em Química Inorgânica pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), para o qual foi recentemente aprovado, Heberton re�ete sobre a 
importância dessa experiência que viveu do outro lado do mundo para a 
carreira que escolheu seguir. �Do ponto de vista pessoal, eu acho que 
cresci bastante, pois abri muito a minha mente. E, academicamente, isso 
também foi um salto para mim. Como eu domino cerca de 80% do 
mandarim, eu tenho mais fontes de pesquisas, já que nessa área a China 
é muito forte�, avalia. 
 Em agosto do ano passado, já de volta à sua terra natal, Heberton 
recebeu do IF Sertão-PE o certi�cado de Honra ao Mérito pela 
conclusão bem-sucedida do intercâmbio. Hoje, o �orestano de sorriso 
largo e jeito tímido reconhece que não existem fronteiras para quem 
deseja buscar o conhecimento. 

�Eu pude também comparar o 
ensino de lá [China] com o de cá 
[Brasil]. O ensino na parte laborato-
rial é bem mais avançado lá. Mas, na 
parte didática, eu pre�ro o daqui. Os 
professores dominam o conteúdo, 
mas a exposição do conhecimento é 
meio desordenada, sem aquela 
organização didática. Uma coisa que 
me chamou a atenção é que quase 
ninguém interrompe as aulas, nem 
para fazer perguntas. É como se 
fosse cultural�, explica.

 O processo de adaptação, no entanto, não seria nada fácil. Desde a 
alimentação bastante peculiar dos chineses até as di�culdades iniciais 
com o idioma, passando pela mudança de clima, Heberton cita os 
principais desa�os que precisou superar para não desistir do intercâmbio. 
�Nos primeiros três meses, eu não estava conseguindo me adaptar bem 
ao ambiente linguístico. Eu via a evolução de meus colegas e me desespe-
rava, chorava, queria voltar�, relembra. �Aí, teve um colega mineiro com 
quem eu sempre conversava, e que se adaptou com mais facilidade, que 
chegou para mim e disse a seguinte frase: 'Se é para estarmos aqui, que 
estejamos de corpo e alma'. Era mais ou menos assim (risos). E eu lembro 
que os professores viam meu esforço. Tinha uma que sempre me 
chamava no escritório dela para conversarmos e tinha uma frase que ela 
sempre dizia que era como o nosso 'devagar e sempre'�, acrescenta.
 Com esse incentivo, Heberton conta que conseguiu contornar as 
di�culdades e, aos poucos, foi se adaptando mais facilmente à cultura 
local. Depois de concluir a etapa de estágio linguístico em Mandarim, que 
durou aproximadamente um ano, o estudante mudou-se para a capital 
chinesa e foi recebido pela Universidade de Tecnologia Química de 
Pequim para dar início às atividades acadêmicas do intercâmbio. Ali, 
cursou as disciplinas de Bioquímica e Análise Instrumental, além de 
participar das atividades culturais promovidas pela própria universidade, 
como visitas aos principais pontos turísticos e lugares históricos do país.
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Por Dionísia Santos

desenvolvendo 
e compartilhando 
conhecimento 
tecnológico

INOVAÇÃO

Projeto desenvolvido por alunos e professores do campus Petrolina do 
IF Sertão-PE promove a criação de ferramentas e soluções tecnológicas 
inovadoras na área de Informática

Fábrica de 
Software:

Foto: Daniel Freire
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esquisar, produzir e transferir conhecimento tecnológico. Esse é o Pobjetivo do projeto de Fábrica de Software do IF Sertão-PE, que 
desenvolve sistemas personalizados para otimizar atividades 

administrativas de instituições públicas de ensino. A Fábrica é composta 
por alunos da Licenciatura em Computação do campus Petrolina e 
coordenada pela professora Jussara Moreira, da área de Informática.
 Além de otimizar a prestação de serviços educacionais, o projeto 
permite ao aluno pesquisar em  um ambiente real de desenvolvimento 
utilizando técnicas e metodologias do mercado de trabalho. �No processo 
de criação, os alunos têm a oportunidade de vivenciar na prática a 
utilização de conceitos estudados em disciplinas do curso. Eles adquirem 
experiência acadêmica e de mercado�, a�rma a coordenadora.
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 A Fábrica de Software iniciou suas atividades em 2011, a partir de um 
projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico Inovação 
(Pibiti) do IF Sertão-PE. Foi idealizada pela professora Jussara Moreira e 
desenvolvido com a colaboração dos professores Nícolas Trigo, 
Rossana Junqueira, Ubirajara Nogueira e a bolsista Emanuella Bezerra. 
Hoje, ela conta com a colaboração dos alunos do 7º período de 
Licenciatura em Computação.

Tecnologia e Inovação

 Várias soluções tecnológicas já foram desenvolvidas pela Fábrica. Uma 
delas foi o Sistema de Cadastro de Projeto de Pesquisa (SCPP), que permite 
gerenciar projetos de pesquisa desenvolvidos no IF Sertão-PE. O programa 
é o primeiro registro de software da Instituição reconhecido pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). 
 A coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Luciana 
Cavalcanti, destacou os benefícios do SCPP para o IF Sertão-PE. �O 
programa  veio contribuir muito, pois o número de pesquisas e de bolsas 
cresceu signi�cativamente em nossa instituição  nos últimos anos e 
estava �cando difícil realizar o controle. O sistema chegou em um 
excelente momento. Com ele, nós conseguimos registrar, acompanhar, 
regularizar e emitir documentos. Tudo isso relacionado à pesquisa e à 
inovação, porque o software contempla também os projetos de inovação 
e incubação�, avalia Luciana.

�Ao participar da produção de um 
dos sistemas da Fábrica pude aplicar 
o que aprendi em sala de sala. Como 
resu l tado ,  aprofundei  meus 
conhecimentos na área de desenvol-
vimento de software. Além disso, 
conseguimos realizar o registro do 
programa, o que valoriza muito 
nosso currículo para o mercado de 
trabalho�, relata o estudante 
Willams Silva. 

 �Com o SCPP é possível traçar 
um panorama da pesquisa na 
Instituição. As informações geradas 
pelo programa, além de ajudar no 
gerenciamento administrativo dos 
projetos, servem para a prestação de 
contas dos recursos que são 
i n ve s t i do s  em  pe squ i s a  na 
Instituição�, destaca o estudante 
Jean Evangelista, que desenvolveu o 
software juntamente com os alunos 
Wil lams Andrade,  Reginaldo 
Oliveira e Jailma  Silva.

Williams Silva e a professora Jussara Moreira 
apresentaram o SCPP no III Fórum Mundial de 
Educação Pro�ssional e Tecnológica

Equipe de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IF 
Sertão-PE em treinamento para utilização do SCPP
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 O software foi feito em linguagem PHP (programação web), com banco de 
dados MySQL e pode ser utilizado, gratuitamente, por qualquer  instituição 
pública de ensino, desde que solicite autorização ao IF Sertão-PE.

 Você é gestor ou coordenador de pesquisa de instituição pública de 
ensino e tem interesse em adquirir o SCPP? Para obter uma versão do 
software entre em contato com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 
do IF Sertão-PE, por meio do endereço eletrônico: nit@ifsertao-
pe.edu.br, e assine o contrato de transferência de tecnologia.

Perspectivas
 Diante dos resultados positivos alcançados pela Fábrica de Software, 
a perspectiva é que o projeto amplie suas atividades ao longo deste ano. 
�Estamos buscando novas parcerias para atender à comunidade externa 
e mais órgãos�, destaca a coordenadora do projeto. Além do SCPP, a 
Fábrica já conta com quatro novas soluções tecnológicas em andamento: 
os Sistemas de Controle de Itens para Eventos, de Patrimônio, de Itens do 
Estoque e de Acompanhamento de Alunos.

Foto: Daniel Freire
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Por Gabriela Lapa

MEMÓRIA

Projetos desenvolvidos pelo campus Salgueiro do IF 
Sertão-PE encaram o desa�o de identi�car e mapear o 
patrimônio arquitetônico, histórico e cultural da região

Um passeio 
pela história 
do Sertão 
pernambucano 

�



izem que não existe mais patrimô-Dnio histórico em Salgueiro, que 
tudo se acabou com o tempo ou foi 

destruído pelos homens. Não é verdade. A 
História mais genuína do Sertão, aquela que 
engloba não só a elite, mas os pretos, 
índios, pobres e trabalhadores, ainda 
persiste em uma in�nidade de objetos 
antigos espalhados pela região. O problema 
é que quase ninguém percebe isso quando 
olha uma maçaneta do século XVIII, por 
exemplo, ou um ferro de engomar; para a 
maioria das pessoas, antiguidades são 
apenas coisas velhas�, conta a professora 
de História do campus Salgueiro do IF 
Sertão-PE, Márcia Farias.
 Para mudar essa visão, desde 2014 ela 
assumiu o desa�o de identi�car e mapear o 
patrimônio histórico, arquitetônico e 
cultural � primeiro numa perspectiva local 
e, depois, da região do Sertão central � em 
um projeto de pesquisa voltado para o 
georreferenciamento deste acervo. A 
equipe, formada com o reforço dos 
estudantes Állef Torres, Celina Peixoto e 
Lucas Farias, começou o trabalho no 
quadrante da igreja Matriz de Salgueiro, 
onde estão algumas das casas mais 
antigas da cidade.
 �De repente, percebemos que o 
patrimônio era muito mais amplo do que 
imaginávamos. Foram surgindo questio-
namentos, a necessidade de expandir o 
olhar para além do nosso próprio território 
e, então, o que era um só projeto de 
pesquisa tornou-se, também, dois 
projetos de extensão, pois além de 
encontrar o patrimônio, percebemos que 
tínhamos de ensinar às pessoas o que era 
educação patrimonial, o valor que tinham 
os objetos que elas chamavam de 
velharia�, explica Márcia.
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Erguida no início do século passado, a casa 
do Icó resistiu ao tempo e revela antigos 
hábitos de construção. Foto: Gabriela Lapa
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De ponto em ponto faz-se um mapa

 O trabalho de georreferenciamento funciona da seguinte forma: com 
um aparelho GPS (do Inglês �Global Positioning System�, ou Sistema de 
Posicionamento Global, em tradução para o Português), a equipe vai 
pontuando os lugares onde identi�ca elementos do patrimônio histórico, 
arquitetônico e cultural, que podem ser desde casas, estabelecimentos 
comerciais e igrejas até objetos simples, como fechaduras e louças. Além 
de demarcar a localização, os pesquisadores buscam as histórias por trás 
de cada artefato, sua origem, como chegaram à região e qual o seu papel 
no decurso da História sertaneja.

 �Tudo está impregnado de 
sentido�, avalia a professora que 
lidera o grupo. �Uma louça produzi-
da na Inglaterra, no início do século 
XIX, tem muito a nos contar sobre os 
hábitos comerciais dessa região. 
Nós tivemos acesso a um conjunto 
deste tipo, pertencente a uma das 
famílias antigas de Salgueiro, e 
pudemos perceber que já naquela 
época havia entrepostos movimen-
tando o comércio, trazendo itens até 
do exterior. Isso abre um leque de 
quest ionamentos muito mais 
amplo: quem trazia essas louças? 
Como trazia? Quem consumia? 
Todas as respostas são uma parte da 
nossa História como sertanejos, mas 
que ninguém conhece ou poucas 
pessoas contam. Prec isamos 
resgatá-la antes que se perca�, 
destaca Márcia.

Fotos: Gabriela Lapa

professora lidera a equipe 
que conduz os projetos

Mais de 100 itens compõem o acervo 
do patrimônio sertanejo, entre roupas, 
utensílios,  equipamentos e móveis

Histórias pouco conhecidas sobrevivem na 
casas antigas, como esta que ainda guarda 
resquicios de bala de um con�ito entre o rei 
do Cangaço e a família de Veremundo Soares
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A fábrica de caroá

 No sítio Turdilho, a poucos quilômetros de Salgueiro, o que hoje é um 
conjunto de blocos de tijolo em ruínas já foi uma importante fábrica de 
caroá, fonte de sustento para muitas famílias da região. �Os tecidos 
nobres, antigamente, eram feitos de caroá, extraídos, entre outros 
lugares, aqui em Salgueiro. Entrevistamos um senhor que trabalhou na 
fábrica, e ele conta que os trabalhadores não recebiam salários. O 
pagamento era feito em vales para serem trocados por comida no 
barracão da propriedade�, lembra a professora Márcia. �A riqueza da elite, 
os tecidos confortáveis, eram sustentados por uma gama de trabalhado-
res que viviam em estado miserável, catando caroá na mata sem 
nenhum equipamento de proteção a não ser, em alguns casos, um pano 
velho enrolado nas mãos�, conta. 

 Já imaginou ir de trem até a capital pernambucana? A malha ferroviá-
ria era a principal fonte de transporte até meados dos anos 1950, quando 
o então presidente, Juscelino Kubistchek, iniciou uma campanha de 
incentivo ao desenvolvimento das rodovias. A linha que ligava o Sertão à 
outra ponta do estado e cruzava Salgueiro foi desativada, mas deixou 
vestígios que ainda resistem aos efeitos do tempo, como as ruínas de 
uma antiga estação fora da cidade. Ela é um dos pontos que fazem parte 
do mapa do acervo sertanejo desenvolvido pelo projeto de pesquisa.

Linha férrea Salgueiro-Recife

Fotos: Gabriela Lapa
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Expandindo terrenos

 Cada vez que o grupo de pesquisa saía a campo, em busca de novas 
informações para o mapa, percebia a necessidade de ampliar o alcance 
do projeto para conseguir dar conta de toda a riqueza patrimonial da 
região. Foi assim que o quarteto composto pela professora e os estudan-
tes chegou até as terras indígenas do povo Atikum, no entorno da serra 
de Umãs. �Queremos tentar descobrir um pouco mais sobre a História dos 
índios dessa área, quem são e qual o seu papel na construção da 
identidade do Sertão�, explica a pesquisadora. 
 Filho do pajé da aldeia Massapê, Ademilton Luís da Silva é professor 
indígena, estudante da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 
representante do movimento na luta pelos direitos dos índios.  Segundo 
ele, para preservar as tradições culturais, tanto o sistema de ensino como 
a rede de saúde existentes na aldeia combinam o uso de conhecimentos 
�dos brancos� com os saberes da própria tribo. �Tentamos repassar o que 
sabemos sobre ervas medicinais, História e tradição, para que a nossa 
riqueza, que são os nossos costumes, não se percam�, a�rma. 
 Da miscigenação com os brancos e os negros que também habitavam 
a região, nasceram árvores genealógicas inteiras, mas além dos sobreno-
mes, que denunciam o parentesco, pouco do que realmente aconteceu 
ainda permanece na memória dos salgueirenses. �Existem muitos 
episódios abafados, como a própria História dos índios.  É para não deixar 
essa riqueza cultural se perder que tentamos costurar as pontas da 
História dessa região�, reforça Márcia.

Segundo Ademilton, a origem da 
tribo Atikum remete à disputa de 
terras entre índios e fazendeiros no 
entorno da serra. �Dizem os mais 
velhos que três irmãos resistiram à 
ocupação:  Umã, Umãnaa e Gama. 
Umãnaa foi para a serra do Arapoá e 
passou a integrar a tribo com o 
nome de Pankará, Gama se estabele-
ceu em Mirandiba, originando a 
comunidade Brejo do Gama. E Umã 
�cou ao pé da serra, onde hoje é a 
aldeia Massapê, batizando a tribo 
remanescente de Atikum, nome do 
seu primeiro �lho.

Fotos: Gabriela Lapa

Tribo atikum mantém a cultura indígena 
viva nos rituais como o toré
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O Sertão e seus acervos

 A partir da busca pelo patrimônio, o trabalho de pesquisa desmem-
brou-se em mais dois projetos de extensão, ambos com foco na educa-
ção patrimonial. �Um dia, chegamos ao distrito de Conceição das Crioulas 
e encontramos pinturas rupestres de 15 mil anos manchadas com 
corretivo. Aquilo me doeu, pensei em quanto se perde pela falta de 
conhecimento das pessoas e, então, decidimos começar uma nova 
empreitada, trabalhando conceitos de educação patrimonial em escolas 
de áreas onde já existe um acervo conhecido�, relata a professora. 
 A partir de um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC), o 
primeiro projeto abrangeu quatro escolas de Conceição das Crioulas, 
nas quais os estudantes aprenderam a identi�car e valorizar o 
patrimônio. Já o segundo constitui, hoje, a mostra itinerante �Po Cabôco 
Ver: o Sertão e seus Acervos�, que leva às escolas um pouco dos objetos 
encontrados nas pesquisas lideradas por Márcia, os quais revelam 
tecnologias e costumes do sertanejo ao longo do tempo. �No início, 
queríamos fazer uma mostra pequena, imaginando trabalhar com 
algum material doado e outro emprestado de pessoas mais antigas da 
cidade. Mas a iniciativa tomou uma proporção tão grande que, em 
meados do ano passado, recebemos uma doação do acervo de uma 
casa inteira, uma fazenda em Serrita (PE). São mais de 100 itens, entre 
utensílios domésticos, baús, camas e equipamentos agrícolas, que nos 
contam um pouco da História do sertanejo�,  esclarece Márcia.
 Por enquanto, o que já vem sendo resgatado ajuda a preencher 
lacunas da História da região. �Aquilo que não é contado nos livros, mas 
está na memória de quem viveu, abre o nosso olhar para um novo 
mundo�, re�ete. �Só encontramos a História da elite, dos brancos, dos 
senhores de fazenda. Cadê a História dos negros, trabalhadores, dos 
índios, das pessoas pobres?�, questiona a pesquisadora.

Hoje, a di�culdade enfrentada pelo 
grupo envolvido nos projetos é 
encontrar um local adequado e 
grande o su�ciente para organizar e 
expor todos os itens. Também falta o 
apoio de pro�ssionais da área de 
Museologia, que poderiam contribu-
ir com a catalogação do material e 
possibilitar o seu armazenamento 
adequado. �É muito difícil encon-
trar pessoas desta área por aqui, faz 
bastante falta. Estamos encerrando 
as atividades da pesquisa este ano, 
sabendo que se fôssemos trabalhar 
mais 20 anos nisto, ainda assim não 
esgotaríamos tudo o que há para 
saber sobre o Sertão e os seus 
acervos�, destaca a professora.

Fotos: Gabriela Lapa

Quatro escolas já participaram do 
projeto de educação patrimonial 
em Conceição das Crioulas

Ruínas da estação de trem dão pistas 
da dinâmica econômica e social vivida 
até a metade do século passado
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Por Larissa Lins

para quem 
quer ir além 

PÓS-GRADUAÇÃO

IF Sertão-PE oferece cursos de pós-graduação na 
modalidade lato sensu voltados para o desenvolvimento 
regional e a capacitação de grupos étnicos

Oportunidade  

 último Censo da Educação Superior, realizado pelo Ministério da OEducação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2013, 

registrou 7.305.977 milhões de estudantes matriculados em instituições 
de ensino superior no Brasil. O dado demonstra a preocupação de jovens 
e adultos em buscar a formação superior, conscientes da importância 
cada vez maior da capacitação para o sucesso pro�ssional. Neste 
contexto, os cursos de pós-graduação tornaram-se praticamente uma 
extensão do curso superior, sendo comuns os casos de alunos que 
concluem a universidade e ingressam imediatamente nesta próxima 
etapa da formação, ou, ainda, daqueles pro�ssionais que seguem neste 
caminho a �m de se especializar ou redirecionar suas carreiras.   

Uma comparação entre todos os 
pro�ssionais com ensino superior, 
feita pela pesquisa �Você no 
mercado de trabalho�, realizada 
pelo Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
mostrou que aqueles que não 
�zeram nenhum tipo de pós-
graduação ganham salário, em 
média, 42,1% menor do que aqueles 
que �zeram. Divulgada em 2008, a 
pesquisa revelou ainda que, quando 
um trabalhador de nível superior 
ingressa numa pós-graduação, seu 
salário pode crescer 47,4%, em 
média, com apenas um ano a mais 
de estudo. 
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Com o objetivo de possibilitar o constante aperfeiçoamento técnico e 
cientí�co de pro�ssionais e pesquisadores da região, o IF Sertão-PE 
oferece, hoje, quatro cursos de pós-graduação na categoria lato sensu 
(especialização): Tecnologias de Produção de Derivados de Frutas e 
Hortaliças, Produção e Processamento de Produtos de Origem Animal, 
Tecnologia Ambiental e Sustentabilidade nos Territórios Semiáridos e 
Educação Intercultural no Pensamento Decolonial. Saiba detalhes sobre 
cada um deles no quadro:

Ofertado pelo campus Petrolina Zona 

Rural, objetiva atender às demandas de 

produção de alimentos seguros e 

competitivos. Por meio do curso, o aluno 

tem acesso ao aprofundamento na área 

de produção animal, processamento, 

produção e preservação de produtos 

derivados de carne, leite e pescados. 
Carga horária: 345 horas
Duração: 24 meses

Educação Intercultural no 
Pensamento Decolonial
Oferecido pelo campus Floresta, visa 
possibilitar aos educadores, em especial 
àqueles pertencentes aos povos indíge-
nas e comunidades quilombolas de 
Pernambuco, aproximações sistemáticas 
às dimensões político-epistemológicas e 
teórico-metodológicas da Educação 
Intercultural quando interpretada à luz 
das tradições do pensamento decolonial.
Carga Horária: 428 horas 
Duração: 15 meses

Tecnologia Ambiental e 
Sustentabilidade nos 
Territórios Semiáridos 
Oferecido pelo campus Petrolina, destina-
se a atender pro�ssionais que atuam nas 
áreas de meio ambiente e áreas a�ns. 
Aprofundamento na identi�cação, 
conservação e recuperação de áreas 
degradadas, bem como a tecnologias e 
prát i cas  de  Educação  Ambienta l 
Sustentável, que serão transmitidas por 
docentes com reconhecida competência 
na área de Tecnologia Ambiental.
Carga horária: 415 horas
Duração: 6 meses

Oferecido pelo campus Petrolina, foi 

criado com o intuito de proporcionar maior 

aprofundamento cientí�co aos pro�ssio-

nais da área de ciências agrárias, particu-

larmente aqueles que atuam ou preten-

dem atuar na área de processamento de 

frutas e hortaliças, atendendo à demanda 

do setor agrícola de toda a região.
Carga horária: 415 horas
Duração: 18 meses

Tecnologias de Produção de 
Derivados de Frutas e Hortaliças

Produção e Processamento 
de Produtos de Origem Animal 
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 O campus Floresta oferece a especialização Educação Intercultural 
no Pensamento Decolonial, voltada para a formação de povos indígenas 
e integrantes de comunidades quilombolas � grupos étnicos largamente 
presentes no sertão de Pernambuco. Para a coordenadora do curso, 
Edivania Granja, este representa um marco para a Instituição. �Esta é a 
primeira turma, na qual contamos com 50 alunos, dos quais 49 são 
indígenas ou quilombolas. Estamos atendendo às demandas de 
formação destas populações através de políticas públicas de educação, 
contribuindo para a superação das injustiças cognitivas que caracteri-
zam a história social e político-econômica das relações entre o Estado e 
estes grupos sociais�, avalia. 
 No campus Petrolina, dois cursos de especialização estão disponíve-
is. Um deles, Tecnologias de Produção de Derivados de Frutas e 
Hortaliças, acaba de iniciar, neste mês de fevereiro, sua quinta turma. A 
estudante Thais Barbosa, de 22 anos, concluiu em 2015 o curso de 
Tecnologia em Alimentos, oferecido também pelo campus Petrolina, e 
logo em seguida ingressou na pós-graduação. �Estou animada para 
aprofundar conhecimentos na área e sair ainda mais preparada para o 
mercado de trabalho�, revela. A coordenadora do curso, Ana Júlia Araújo, 
destaca um aspecto importante da capacitação: �Somos o único curso de 
pós-graduação lato sensu na área de alimentos da região e oferecemos a 
especialização de forma gratuita. Atendemos tanto alunos egressos de 
Tecnologia em Alimentos quanto estudantes de outras áreas das Ciências 
Agrárias. A turma que acaba de começar é bastante mista, formada por 
nutricionistas, engenheiros de alimentos e agrônomos�, ressalta.  

�Pesquisa da FGV 
revela que pro�ssionais 
que estão cursando ou 
concluíram uma pós-
graduação ganham em 
média 47,4% a mais do 
que aqueles sem esta 
quali�cação�  

 �O IF Sertão-PE tem a missão de primar pela excelência acadêmica 
por meio da oferta de cursos e programas que proporcionem múltiplas 
formas de assimilação e produção do saber cientí�co e tecnológico, com 
vistas a um desenvolvimento sustentável�, avalia o pró-reitor de 
Pesquisa, Inovação e Pós-Gradução do Instituto, Cícero Araújo. Segundo 
ele, os cursos oferecidos pela Instituição contribuem amplamente em 
diversas áreas, �a exemplo do aproveitamento da produção agropecuária 
local e seus resíduos, transformando-os através de processos diversos, a 
�m de obter produtos de qualidade a custos viáveis e contribuindo para o 
fortalecimento do agronegócio regional�, destaca.

Aluna Thais Barbosa

Alunos durante aula inaugural da 
pós em Tecnologias de Produção 
de Derivados de Frutas e Hortaliças
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 O outro curso oferecido pelo campus Petrolina é uma novidade: 
Tecnologia Ambiental e Sustentabilidade nos Territórios Semiáridos. A 
primeira turma, formada por 18 estudantes, terá início em março. A 
especialização é destinada a graduados em Geogra�a, Biologia, 
Agronomia, Ciências Ambientais e pro�ssionais de áreas a�ns. A 
coordenadora, Clecia Pacheco, ressalta a importância da especialização 
para a região sertaneja, tendo em vista a necessidade de dar maior 
ênfase ao �chão que se pisa, de aprofundar o conhecimento do lugar e da 
paisagem de onde somos oriundos�, explica. �Proporcionaremos 
formação a pro�ssionais que buscam contribuir com as questões 
ambientais locais e regionais e necessitam de maior capacitação. Nosso 
curso será ministrado por um grupo de docentes responsáveis e 
conhecedores das questões voltadas ao meio ambiente�, acrescenta. 
 Já a especialização em Produção e Processamento de Produtos de 
Origem Animal, que é ofertada pelo campus Petrolina Zona Rural, conta 
com duas turmas em andamento. São atendidos egressos de cursos 
pertencentes às Ciências Agrárias, mas também alunos de áreas a�ns, 
como Biologia e Tecnologia em Alimentos. �Levando em consideração a 
crescente atenção que os consumidores têm dado à origem e à segurança 
dos alimentos, nossa especialização cresce em importância ao ensinar o 
estudante a agregar valor ao produto de pequenos e grandes produtores 
rurais. Ele acaba contribuindo com a geração de renda, com o desenvolvi-
mento em nível local e regional e com o vislumbre de diferentes nichos no 
mercado dos produtos de origem animal�, considera a coordenadora do 
curso, Carla Wanderley. A estimativa é de que o processo seletivo para 
novas turmas deste curso ocorra apenas no �nal deste ano.

�Oferecemos especialização de forma gratuita�

 As pós-graduações lato sensu 
compreendem programas de 
especialização e incluem os cursos 
designados como MBA (Master 
Business Administration). Com 
duração mínima de 360 horas, ao 
�nal do curso o aluno obterá 
certi�cado e não diploma. Esses 
cursos são abertos a candidatos 
diplomados em cursos superiores 
e que atendam às exigências das 
instituições de ensino, conforme a 
Lei nº 9.394/1996 � ou Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB).
 As pós-graduações stricto 
sensu, por sua vez, compreen-
dem programas de mestrado e 
doutorado abertos a candidatos 
diplomados em cursos superio-
res de graduação e que atendam 
às exigências das instituições de 
ensino e ao edital de seleção dos 
alunos, também conforme a LDB. 
Ao �nal do curso o aluno obterá 
diploma.

Qual a diferença entre 
pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu?
Fonte:  MEC

Aula inaugural da quina turma da pós em 
Tecnologias de Produção de Derivados de 
Frutas e Hortaliças
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Por Luis Osete

SAÚDE

Ações de capacitação direcionadas a pro�ssionais de saúde e �faxinaços� 
nas dependências físicas do Instituto mobilizam a comunidade 
acadêmica do IF Sertão-PE na luta contra a reprodução do Aedes aegypti

O Aedes aegypti
na mira do 
IF Sertão-PE

Faxinaço no campus Petrolina Zona Rural



Capacitação oferecida pelo campus 
Santa Maria da Boa Vista aos 
pro�ssionais de saúde do município
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a manhã do dia 25 de agosto de 2015, o campus Santa Maria da NBoa Vista do IF Sertão-PE recebeu a visita de 23 agentes de 
endemias do município. Acostumados a orientar a população 

sobre prevenção e tratamento de doenças infecciosas, os pro�ssionais 
estavam ali para um momento de escuta. A palestra, feita em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde, discutiu a importância da visita 
domiciliar e da educação em saúde na prevenção às doenças transmiti-
das pelo mosquito Aedes aegypti.
 Ministrada pela enfermeira do campus Santa Maria da Boa Vista, 
Marhla Assunção, a primeira de uma série de três capacitações foi 
realizada quando o Aedes assustava muito mais pela transmissão da 
dengue e da febre Chikungunya do que pelo Zika vírus. Segundo Marhla, 
naquele momento, a Zika ainda era considerada uma doença �inofensi-
va�. Quatro meses depois, em dezembro de 2015, o foco passou a ser o 
manejo clínico das três doenças associadas ao mosquito. 
 Na ocasião, médicos e enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde e 
Pronto Atendimento foram orientados sobre a situação epidemiológica 
do município e o protocolo Clínico e Epidemiológico para investigação de 
casos de microcefalia no estado de Pernambuco. Instituído pela 
Secretaria Estadual de Saúde, o documento estabelece critérios para 
detecção e modi�cação de quadros de microcefalia em fetos e recém-
nascidos, além de de�nir os procedimentos adequados para o diagnósti-
co, a assistência e a vigilância de gestantes e bebês microcéfalos.
 

Para o então enfermeiro da Agrovila 
15 do Projeto Caraíbas, zona rural de 
Santa Maria da Boa Vista, e atual 
coordenador da Atenção Básica do 
município, Tércio Emanuel Ramos, a 
capacitação esclareceu dúvidas e 
norteou a atuação dos pro�ssionais 
do município. �Foi essencial na 
elaboração de um plano de medidas 
sobre o que fazer em relação aos 
cuidados prestados à população, em 
especial às gestantes�, lembra ele. 

 Em fevereiro deste ano, o Ministério da Educação (MEC) ingressou na 
luta contra o mosquito e convocou estudantes e servidores da educação 
básica, tecnológica e superior para participar da campanha �Zika Zero�. A 
estratégia é aproveitar a abrangência das redes federal, distrital, 
estaduais e municipais de educação para transmitir informações sobre as 
formas de extermínio do vetor e a identi�cação das doenças. Um mês 
antes, em janeiro, o governo federal já havia convocado os servidores 
públicos de todo o País a fazer o dever de casa: realizar uma varredura 
nos prédios do Executivo e de empresas estatais. No IF Sertão-PE, a ação 
de combate ao mosquito transmissor do Zika vírus, da dengue e da febre 
Chikungunya faz parte da campanha �Faxinaço � Institutos Federais 
contra o Aedes aegypti�. 
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Faxinaços

No dia 29 de janeiro, a aula foi de combate ao atual vilão da saúde pública 
brasileira: o mosquito Aedes aegypti. Estudantes e servidores dos campi 
Salgueiro, Floresta e Santa Maria da Boa Vista percorreram todas as 
dependências em uma varredura para eliminar os possíveis focos de 
reprodução do mosquito. Pneus, copos plásticos, garrafas, sucatas, 
reservatórios, caixas d'água, galões, tonéis, calhas e até algumas 
plantas que acumulam água foram descobertos e esvaziados. No 
campus Floresta, as ações foram sequenciadas. O Setor de Assistência à 
Saúde fez um levantamento dos locais de risco e, em seguida, foram 
feitas reuniões com todos os funcionários ligados diretamente ao 
cuidado com a área física do campus. �A reunião foi para sensibilizá-los, 
mostrando o quão vulneráveis estamos para a proliferação do mosquito. 
A próxima etapa vai acontecer com o início das aulas, quando podere-
mos chamar os alunos para essa mesma atividade�, declara a enfermeira 
do campus, Christiane Almeida. 

 Marhla destaca a relevância do esclarecimento de informações à 
população para a superação de mitos � como o engano de que os casos de 
microcefalia estão relacionados ao uso de vacinas vencidas � e verdades � 
a exemplo da relação entre o vírus Zika e a síndrome Guillain-Barré, uma 
doença neurológica que tem como principais sintomas a fraqueza 
muscular e a paralisia dos músculos. �Esse momento foi de fundamental 
importância para multiplicarmos as informações verdadeiras�, ressalta ela.

 A difusão das informações 
aos pro�ssionais continuou na 
terceira e últ ima palestra, 
realizada em 15 de dezembro do 
ano passado e direcionada aos 
Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS's). Como a participação foi 
ampla, o campus teve de ser 
subs t i tu ído  pe la  sede  da 
Associação dos ACS's de Santa 
Maria da Boa Vista. Por lá, 47 
agentes participaram de um 
debate sobre a importância da 
orientação à comunidade quanto 
aos hábitos de vida e aos 
cuidados na eliminação do 
Aedes aegypti. �Para a elimina-
ção dos criadouros, a parceria 
entre instituições públicas, 
p ro � ss i o n a i s  d e  s a ú d e  e 
sociedade é fundamental�, 
a�rma Marhla.

Pro�ssionais de saúde atualizaram-se sobre 
as doenças Dengue, Zika e Chikungunya em 
Santa Maria da Boa Vista
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Faxinaço no campus Floresta

Estudantes e servidores 
do campus Salgueiro 
participaram do Faxinaço

 Além do resultado direto na redução da proliferação do Aedes, os 
�faxinaços� têm o objetivo de servirem como exemplos para toda a 
sociedade brasileira. A iniciativa pioneira dos estudantes e servidores do 
Instituto aconteceu ao mesmo tempo em que o Colégio de Dirigentes do 
IF Sertão-PE � que reúne o reitor, pró-reitores e diretores-gerais dos sete 
campi � realizava o seu primeiro encontro deste ano. Na pauta de reunião 
estava o planejamento de ações de prevenção e combate à proliferação 
do Aedes. Entre as medidas que devem ser adotadas pelos campi e pela 
Reitoria destacam-se a busca de parcerias com a Vigilância 
Epidemiológica dos municípios para auxiliar no desenvolvimento das 
ações de prevenção e combate ao mosquito, intensi�cação da varredura 
nas dependências das unidades e realização de reuniões com discentes, 
servidores, funcionários terceirizados e a comunidade externa para a 
conscientização da necessidade do trabalho conjunto.
 O campus Petrolina Zona Rural aderiu à campanha no dia 1º de 
fevereiro. Feita em parceria com a Secretaria de Saúde de Petrolina, a 
ação teve início com uma palestra sobre as características do Aedes 
aegypti, condições favoráveis de reprodução e métodos para evitar a 
proliferação dos mosquitos, além dos sinais e sintomas das doenças 
transmitidas. As turmas formam divididas em cinco equipes que, 
acompanhadas por agentes de saúde, �zeram um mutirão nas 
dependências do campus. Foram identi�cados e erradicados locais que 
poderiam ser criadouros do inseto. 
 �O trabalho do pro�ssional de saúde dentro do Instituto Federal deve 
ser realizado também além dos muros�, lembra Marhla. Ela ressalta 
ainda a importância da educação para a prevenção e o combate ao 
mosquito Aedes aegypti. �Tenho certeza de que as informações 
disponibilizadas para os pro�ssionais de saúde de Santa Maria da Boa 
Vista, bem como alunos e servidores, terão um impacto positivo na vida 
de toda a população. As ações realizadas são fundamentalmente 
importantes para conseguirmos prevenir e atingir todas as pessoas, 
através da educação�, destaca.
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Microcefalia � Pernambuco foi o primeiro estado 
brasileiro a identi�car o crescimento do número de 
casos de microcefalia relacionada à contaminação 
pelo Zika vírus em gestantes. De 1º de agosto de 
2015 a 3 de fevereiro deste ano, 1.447 casos de 
bebês com microcefalia foram noti�cados no 
estado. Destes, 153 foram con�rmados através de 
exames de imagem. No sertão pernambucano, o 
número de casos suspeitos de microcefalia chegou 
a 111. De acordo com o boletim da Secretaria 
Estadual de Saúde de Pernambuco, até 3 de 
fevereiro Petrolina teve 11 casos suspeitos de 
microcefalia e um óbito de feto registrado. Santa 
Maria da Boa Vista, quatro casos suspeitos; 
Salgueiro, oito; Ouricuri, 20; Floresta, dois. Já Serra 
Talhada teve dois casos con�rmados. 

O vetor � O Aedes aegypti é um mosquito domésti-
co, vive dentro ou ao redor de domicílios e de 
outras construções frequentadas por pessoas, 
como estabelecimentos comerciais e escolas. 
Tem hábitos preferencialmente diurnos e 
alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao 
amanhecer e ao entardecer. Sua presença é mais 
comum em áreas urbanas e a infestação é mais 
intensa em regiões com alta densidade populacio-
nal � principalmente, em espaços urbanos com 
ocupação desordenada, onde as fêmeas têm mais 
oportunidades para a alimentação e dispõem de 
mais criadouros para desovar.

Zika Zero � Lançada no dia 2 de fevereiro deste ano, 
a campanha �Zika Zero� faz parte do Programa do 
MEC de Enfrentamento ao Zika, uma das iniciativas 
do governo federal no combate ao Aedes aegypti. 
Entre as ações previstas estão a distribuição de 
material educativo a mais de 2,7 milhões de 
professores e gestores da educação básica, a 
assinatura do Pacto da Educação Brasileira contra o 
Zika � quando secretarias estaduais e municipais de 
educação se comprometerão com a campanha � e a 
participação das instituições de educação tecnoló-
gica e superior, organizações estudantis e de 
agentes da educação que se comprometeram a 
participar da mobilização.

Tampe 
os tonéis 
e caixas- 
d’água.

Mantenha 
as calhas 
sempre 
limpas.

Deixe 
garrafas 
sempre 
viradas.

Mantenha 
a lixeira 
bem 
fechada.

Coloque 
areia nos 
vasinhos 
de plantas.

Retire 
água de 
pneus.



Da
ni

el
 F

re
ire



34   Revista IF Sertão-PE

Por Inês Guimarães

INTERNACIONALIZAÇÃO

IF Sertão-PE vai à França discutir sobre meio ambiente

Agroecologia 
em debate

Horta orgânica do castelo de Versailles



onhecer a França sempre esteve nos planos da estudante CMikaela Sá, concluinte do Ensino Médio em Agropecuária do 
campus Floresta do IF Sertão-PE. Em agosto de 2015, o sonho da 

menina de 18 anos começou a se tornar realidade, quando recebeu a 
notícia de que iria participar do 5º Fórum Franco Brasileiro �Ciência e 
Sociedade�, sediado pelo país europeu. 
 A oportunidade era valiosa. Poder analisar um sistema agroecológico 
completamente diferente do que é visto no Brasil, compartilhar saberes, 
levar para outro país o conhecimento adquirido durante os anos de 
estudo seria uma experiência única, e Mikaela sabia de todo esse valor. 
Por isso, não pensou duas vezes quando soube de sua aprovação e, 
mesmo tendo que perder a prova do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), arrumou as malas e seguiu viagem. �Minha família conversou 
comigo, me deu todo o incentivo, todos �caram muito felizes, e diziam 
que eu deveria aproveitar essa oportunidade única�, conta.
 Na ocasião, os editais abertos pela Coordenação de Assuntos 
Internacionais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proext) selecionaram 
mais quatro alunos do Instituto para participação no evento � Renata Souza 
(Subsequente em Agropecuária, campus Floresta), Tatiana Pereira (Médio 
Integrado em Informática, campus Floresta), Leonardo Santos (Médio 
Integrado em Edi�cações, campus Ouricuri) e Amanda Santos (Médio 
Integrado em Edi�cações, campus Salgueiro) �, além dos professores João 
Luiz da Silva (campus Floresta) e Andréa Nunes (campus Petrolina Zona 
Rural). No dia 9 de outubro, a comitiva do IF Sertão-PE embarcava para a 
Europa � desde 2007, a Instituição participa de todas as edições do Fórum. 
 Entre os dias 10 e 18 de outubro, período em que ocorreu o pré-Fórum, 
o grupo foi recebido pelo Liceu Castelnau le Lez, na cidade de Montpellier, e 
conheceu ainda os Liceus Agrícolas Honoré de Balzac, d'Enseignement 
Général Technologique et Professionnelle de La Canourgue e La Lozere. 
�Assistimos a uma aula teórica, participamos de aulas práticas sobre 
produção de mudas e sistema agro�orestal, visitamos unidades agroecoló-
gicas, sistema de produção e processamento de vinho na Domaine Viticole 
de Chapitre, cooperativas de produção de leite e queijo, além de conhecer a 
própria estrutura das escolas, os projetos desenvolvidos, como de criação 
de insetos para alimentação de peixes�, relata a professora Andréa Nunes.  
 Para a estudante Tatiana Pereira, foi um momento de grande 
aprendizado. �Conheci um sistema de compra e venda de produtos 
orgânicos, que não sabia da existência, chamado 'circuito-curto', que é 
um método de venda mais direto ou indireto � apesar de não muito 
vendido indiretamente � do produtor [agricultor] para com o consumidor. 
Essa experiência me fez re�etir o quão relevante é o nosso papel no 
mundo e a importância de preservá-lo�, a�rma Tatiana. 
 O aluno Leonardo Silva, por sua vez, descreve a experiência que teve 
de conviver com uma família francesa nos dois dias anteriores à sua 
chegada a Montpellier. �O objetivo do pré-Fórum era exatamente 
possibilitar o contato com a cultura francesa e foi um choque. 
Inicialmente, nos comunicávamos no 'mimiquês' mesmo. A gente 
também usava bastante aplicativos [de tradução]�.
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Ainda durante o pré-Fórum, foram 
visitadas fazendas, terras onde 
havia prática de agro�orestamen-
to, estufas, áreas de piscicultura, 
de apicultura e de produção de 
energia alternativa (biodigestor), 
além de criação de cavalos e vacas 
leiteiras. �Foi sempre assim, a 
gente ia tendo a vivência nos liceus. 
Do dia 10 ao dia 18, foi só de 
prática�, conta Leonardo. 

 Conhecer um novo país implica uma série de aprendizados, desde o 
contato com outras línguas até pequenos hábitos do dia a dia, sobretudo 
quando associados ao saber acadêmico. Na França, estudantes e 
professores do IF Sertão-PE aproveitaram ao máximo a possibilidade de 
aprender, na prática, sobre Agroecologia, tema do Fórum Franco Brasileiro. 
�Pude consolidar os conhecimentos técnicos adquiridos no curso, e, além 
disso, meu enriquecimento pessoal�, declara a aluna Mikaela Sá. 
 De repente, o que se via somente em sala de aula, nos livros e na 
internet, estava diante de todos. Uma metodologia de trabalho diferente, 
que considera a Agroecologia muito além da terra e da planta, e envolve, 
acima de tudo, as pessoas. �Os franceses fazem tudo para que não haja 
alteração daquele ambiente em que ele está inserido, de um jeito que 
pareça o mais natural possível, tanto no estilo de vida deles, como no 
ambiente agrícola. Os agricultores têm áreas menores e trabalham muito 
com cooperativas, que é uma coisa que a gente deveria fortalecer, 
principalmente quem é pequeno produtor. Vimos isso funcionando, 
dando resultado�, observa a professora Andréa Nunes. 
 Uma experiência que certamente não será esquecida foi o pernoite 
na Associação Agroecológica �Terra e Humanismo�, fundada por Pierre 
Rabhi, nas montanhas, na década de 1960. O local, acima de tudo, 
respeita a natureza, associando a produção agrícola, proteção e regene-
ração ambientais. �Nos fez aprender um pouco mais sobre a importância 
da Agroecologia para a saúde de todos�, revela a aluna Tatiana.  
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Diferentes costumes e práticas metodológicas

Visita a Associação 
Agroecológica Terra 
e Humanismo

Liceu Saint Chely d'Apcher 
com os alunos e professores

Apresentação do IF Sertão-PE 
durante o Fórum Franco Brasileiro



 A segunda etapa do Fórum aconteceu entre os dias 18 e 23 de 
outubro, na cidade de Arrás, no Liceu Saint Chely d'Apcher. Nesse 
momento, houve um intercâmbio maior entre culturas: eram jovens 
estudantes, professores e pesquisadores, de diferentes regiões do Brasil, 
da França, da Guiana Francesa e da Bélgica. Em debate, temas como 
disponibilidade dos recursos hídricos, uso de agrotóxicos, transgênicos, 
comercialização da agricultura familiar, reciclagem, manejo das culturas, 
práticas de agro�orestamento, entre outras.
 As experiências e expectativas de cada um foram compartilhadas por 
meio de grupos de trabalho, palestras, o�cinas, mesas-redondas, 
apresentações de peças e vídeos desenvolvidos pelos próprios partici-
pantes. �Pelo que pude ver em relação à Agroecologia, a França está 
trabalhando muito bem na área, mas nós brasileiros podemos ensinar um 
pouquinho também�, avalia Mikaela Sá. 
 Estudante de Edi�cações, Leonardo Silva não teve di�culdades em 
associar sua área de estudo à temática do evento e destacou pontos 
que pode utilizar em sua pro�ssão, como a relação da Agroecologia 
com a climatização de ambientes e o reaproveitamento de água. Para 
ele, o conhecimento compartilhado despertou para questões em seu 
próprio país. �Comecei a observar que nós desperdiçamos muita água, 
que não investimos em pesquisa para reverter esse problema. Para 
mim, não adianta você ser um ótimo engenheiro, um ótimo médico, se 
você não pensar no meio onde quer trabalhar. Em termos de conheci-
mento, foi grandioso. Você passa a ver as coisas com outro olhar, de 
maneira mais crítica�, re�ete.
 Ao �nal da segunda etapa do Fórum, uma reunião entre os professo-
res brasileiros e franceses tratou  sobre o que se espera do acordo entre 
os dois países, o Convênio de Cooperação Internacional Franco Brasileira 
entre os Institutos Federais e os Liceus. �A intenção é renovar e fortalecer 
esse acordo�, revela a professora Andréa Nunes.

O aprendizado �cará para toda a 
vida de cada um dos estudantes e 
professores que participaram do 
Fórum Franco Brasileiro. �[Espero] 
que os saberes adquiridos nesse 
evento sejam disseminados e que, a 
partir dessa nova perspectiva, 
possamos olhar a natureza com 
outros olhos, de sustentabilidade e 
respeito, pois a agroecologia não 
gira em torno apenas dos que 
trabalham na área, mas de todas as 
pro�ssões, pois é também uma 
questão de consciência, bom senso e 
luta constante�, ressalta Mikaela Sá, 
que foi aprovada na seleção de 
e s t á g i o  d a  e m p re s a  n o r t e -
americana Amazon Produce Network, 
após o retorno da França.
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Diferentes modelos de estufa 

Visita a Vinícola Domaine du Chapitre, 
onde se conheceu sobre sistema de 
produção e processamento de vinho

Troca de experiências que enriquece



Por Inês Guimarães e Felipe Piauilino

EXTENSÃO

Centro Vocacional Tecnológico (CVT) e Núcleo de Estudos em 
Agroecologia (NEA) consolidam-se como espaços de difusão de 
tecnologias e formação de pessoas no Sertão Pernambucano

Agroecologia 
em prática
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 dia 5 de dezembro de 2014 foi de comemoração no campus OPetrolina Zona Rural do IF Sertão-PE. Após quase dois anos de 
aprovação de projeto em chamada pública, o Centro Vocacional 

Tecnológico (CVT) em Agroecologia do Sertão Pernambucano era 
inaugurado. A Instituição começava a consolidar um espaço para a 
difusão de tecnologias e a formação de pessoas, com a missão de 
exercitar o ensino, a pesquisa e a extensão. 
 A história de implantação do CVT, no entanto, tem raízes mais 
profundas. A ideia de trabalhar a Agroecologia começou a brotar com o 
desenvolvimento das primeiras hortas orgânicas no campus, no ano de 
2008, pelos professores José Batista da Gama, Cícero Antônio e Antônio 
Manuel. Já em 2011, foram realizados novos projetos na área pelos 
professores Fábio Freire e Erbs Cintra, mas as atividades começaram a se 
intensi�car com a criação do Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA). 
O NEA mantinha áreas para práticas Agroecológicas, além de promover 
dias de campo, capacitações e implantar hortas nas comunidades locais. 
Tais ações chegaram a receber um prêmio de reconhecimento da 
Fundação Banco do Brasil, como uma experiência de tecnologias sociais. 
 Ainda em 2012, o projeto para a implantação do Centro Vocacional 
Tecnológico em Agroecologia foi aprovado em edital dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Educação (MEC) e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Era o passo que faltava para a reforma 
da estrutura física, a aquisição de equipamentos e de material de consumo, 
além da seleção de bolsistas, realizadas por meio de recursos do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico (CNPq).
 Aos poucos, o CVT foi conquistando a estrutura de que dispõe hoje, 
com sala de professores, sala de estudo, uma pequena biblioteca 
especializada em Agroecologia, sala de aula, laboratório, almoxarifado, 
além da área demonstrativa, que abrange o meliponário, minhocário, 
compostagem, áreas de acerola, de caju, atemoia, café e horta. �Imple-
mentar isso aqui levou quase um ano. Depois, fomos organizar o 
trabalho, de�nir o que a gente queria mesmo, até onde temos capacida-
de braçal de cuidar. Demorou mais dois anos para entender isso�, recorda 
o professor e atual coordenador do CVT, Silver Jonas Farfan. 
 Desde 2013, houve a recuperação de mais de um hectare de área de 
caatinga degradada, onde são acompanhados o desenvolvimento das 
plantas e as alterações no solo. A disseminação de técnicas de reciclagem 
de resíduos orgânicos, como compostagem, vermicompostagem, 
cobertura morta e biofertilizante tem sido realizada com frequência em 
aulas práticas e exposições para visitantes. O laboratório de Agroecologia 
faz coleta seletiva de lixo e reaproveitamento de água.
 Em 2014, o CVT inscreveu e aprovou projeto no Programa Hortas 
Agroecológicas (PROEXT/ Ministério da Educação), que anualmente 
abre editais para �nancianciamento de projetos de extensão. De acordo 
com o professor Silver, a meta é instalar hortas orgânicas em cinco 
assentamentos em Juazeiro, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Ouricuri 
e Serra Talhada, promovendo, ao mesmo tempo, a formação de 
estudantes e a capacitação de agricultores.



40   Revista IF Sertão-PE

Ao longo do tempo em que o Centro 
está em funcionamento, quase 30 
estudantes atuaram como bolsistas 
no CVT. Hoje, são cinco bolsistas, 
além de mais três dos Programas 
Inst i tuc ionais  de  Bo lsas  de 
Iniciação Cientí�ca (Pibic/CNPQ e 
Pibic/ IF Sertão-PE) e de Extensão 
(Pibex/IF Sertão-PE) e doze 
estagiários � entre os quais, 
estudantes do Médio Integrado, 
Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera) e do 
curso técnico em Agroecologia em 
Casa Nova (BA).

 O estagiário Gabriel Braga vem todos os dias de Casa Nova 
para trabalhar no CVT. Uma oportunidade que, segundo ele, 
enriqueceu ainda mais o curso Técnico em Agroecologia, que 
realiza no município baiano. �Temos muito interesse em trabalhar 
na horta orgânica, mas aprendemos também no meliponário, na 
irrigação, nas fruteiras, no composto e nos insumos. Qualquer 
empresa que for solicitar o trabalho da gente já vamos ter uma 
experiência maior por causa desse trabalho prático aqui�, a�rma.

 Pendurados logo na entrada das salas, os quadros com a programa-
ção diária das atividades do CVT, bem como das aulas a serem ministra-
das, dão uma dimensão do quanto o trabalho ali é intenso. As ações vão 
desde os estudos sobre os tipos de abelha nativa e a produção de mel até 
a prática na horta orgânica, nas fruteiras, a compostagem, a produção de 
húmus e biofertilizantes. �É um trabalho diário de agricultura a que a 
gente se dedica�, a�rma Silver Jonas.
 A estudante de Agronomia, Maria Ingrity, é uma das bolsistas do CVT e 
trabalha no projeto desde quando ele ainda era o Núcleo de Estudos 
Agroecológicos (NEA). Acompanhou cada passo dado, como conta 
orgulhosa, lembrando da trajetória de aprendizado que trilhou. �Eu não sei 
descrever em palavras o que essa troca de experiências, de conhecimentos 
com outras pessoas e até outras instituições que visitam o CVT, representa 
pra gente. Eu estou aqui buscando conhecimento. Se eu estivesse restrita à 
sala de aula não saberia um terço do que sei hoje�, a�rma.
 Todas as atividades no local são desenvolvidas por alunos. De acordo 
com Maria Ingrity, o meliponário, o minhocário e o almoxarifado foram 
construídos por eles. �Os professores nos permitem uma certa autono-
mia para poder realizar determinadas atividades, eles nos orientam e a 
gente executa. Ao longo desses anos, como passou muita gente por aqui, 
pode-se dizer que cada um deixou uma contribuição�, relata.
 Lucas Araújo, também bolsista e estudante de Agronomia, ressalta 
que o aprendizado no CVT é amplo. �Você não aprende apenas a 
trabalhar com hortas, mas diversas áreas, que vão enriquecer muito 
nosso futuro tanto pro�ssional quanto acadêmico. Na sala de aula você 
vê o assunto teórico, mas se não coloca em prática, aquilo passa, você 
acaba esquecendo. Aqui é algo mais consistente, nós temos a oportuni-
dade de errar e poder consertar�, destaca.
 Para o biênio 2015/2016, o CVT tem vínculo com 27 projetos de 
pesquisa, extensão e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) em 
andamento, como projetos de revitalização de áreas degradadas, 
estudo da capacidade produtiva das abelhas nativas, identi�cação de 
moscas necrófagas, dentre outros. São projetos que priorizam o 
desenvolvimento de tecnologias de produção agroecológica e 
adaptação de técnicas já consolidadas. 

Um lugar para aprender

A estudante Maria Ingrity em 
atividade na horta orgânica

Professor Silver Jonas explica 
sobre meliponicultura

CVT foi inaugurado no dia 
5 de dezembro de 2014 

Gabriel Braga é estudante em 
Casa Nova e estagia no CVT
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�A escola foi sempre muito visitada, 
mas depois do CVT, outros Institutos 
Federais procuram a gente para uma 
visita. Já há retornos, como do 
campus de Vitória de Santo Antão 
[do Instituto Federal de Pernambuco 
� IFPE], que diz que o CVT in�uenci-
ou a implantação da Agroecologia 
por lá�, relata o professor Silver 
Jonas.  Ainda segundo o relatório, 
foram ofertadas capacitações de 
agricultores familiares, por meio de 
cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FICs).

O CVT além do campus

Valorizando o de casa

 As ações do CVT em Agroecologia não se restringem apenas aos 
muros do IF Sertão-PE. De acordo com um relatório produzido em 2015, 
até o mês de julho mais de 2.800 pessoas haviam passado pelo CVT, 
entre estudantes, professores, técnicos de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa ou agricultores, para desenvolver projetos, participar de 
cursos ou mesmo para conhecer a estrutura do local. Foram pessoas no 
próprio Instituto, mas também de fora, como de outras instituições de 
Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, do Ceará e do Pará. 
 Para a estudante Maria Ingrity, a experiência de trabalho no CVT 
proporcionou a ela e a outros alunos o conhecimento por meio de 
congressos, visitas técnicas, feiras, exposições, fóruns, minicursos, dias 
de campo, seminários e palestras. �Já viajamos por várias cidades 
apresentando o CVT. Tivemos trabalhos aprovados, ministramos 
minicurso sobre Horticultura Agroecológica para comunidade externa�, 
relembra. Para se ter uma ideia, somente no IX Congresso Brasileiro de 
Agroecologia, realizado nos meses de setembro e outubro de 2015, em 
Belém (PA), sete projetos ligados ao CVT foram aprovados. 
 O Centro é responsável ainda por um terço da carga horária do 
curso FIC ofertado pelo campus Petrolina Zona Rural a jovens da 
Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase). O 
CVT é aberto a visitações. 

 A produção no CVT é constante. As hortaliças colhidas, por exemplo, 
são destinadas ao restaurante do campus Petrolina Zona Rural. Rúcula, 
couve-�or, jiló, pimentão vermelho e amarelo, pimenta-de-cheiro, 
couve-folha e berinjela são apenas alguns dos vegetais plantados na 
horta orgânica. No CVT, os estudantes produzem ainda seus próprios 
compostos e insumos orgânicos utilizados na agricultura.
 �A gente acumulou uma prática dentro do nosso ambiente. Para 
não comprar tudo a gente faz aqui mesmo, essa é a lógica da 
Agroecologia, comprar o mínimo de fora e valorizar, transformar o 
máximo o que você tem em casa�, explica Silver Jonas. Segundo ele, um 
novo desa�o deve ser assumido pelo CVT em breve: a implantação de 
uma empresa júnior voltada para a produção agrícola agroecológica. A 
iniciativa ainda está em fase de investigação. �O potencial desse grupo 
todo é grande. A ideia é que eles comprem esses produtos da institui-
ção e possam vender na cidade�, destaca.
 O estudante Lucas Araújo se mostra entusiasmado com a nova ideia e 
já pondera a realização de uma pesquisa de mercado para a criação da 
empresa. �Se formos atender uma perspectiva de comércio, nós temos 
que saber o que a população consome, nós não podemos apenas semear, 
plantar e vender, porque é uma coisa que tem uma vida de prateleira 
muito curta. A partir de agora, vamos fazer algo mais especí�co�, avalia.

Cursos de Formação Inicial 
e Continuada são realizados 
para a comunidade externa

Hortaliças produzidas na 
horta orgânica do CVT 

Minhocário - área para 
produção de húmus

Estudantes exibem grande 
pilha de compostagem
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Campus Ouricuri estimula a produção orgânica 
no Araripe de Pernambuco

 Implantado no �nal de 2013, o Núcleo de Estudos em Agroecologia e 
Produção Orgânica (NEA) do campus Ouricuri surgiu para promover um 
debate crítico em torno do modelo de desenvolvimento rural dominante 
no país e para propor tecnologias alternativas e adaptadas à realidade 
socioeconômica dos agricultores e do ambiente em que estão inseridos.
 No início, o projeto contou com a participação dos docentes da área 
de Ciências Agrárias do campus, Marlon Rocha, Évio Galindo, Tiago Silva, 
Rafael Santos, Maria do Socorro Freitas, Rejane Rodrigues e Juliana 
Cantalino. Atualmente, o NEA conta com o apoio de 12 servidores, entre 
técnicos administrativos e professores, e mais 15 alunos bolsistas, 
provenientes dos cursos de Agropecuária e Agroindústria. O Núcleo 
trouxe aos alunos atividades relacionadas à Agroecologia e à Produção 
Orgânica, que não são disciplinas originais de Agropecuária. Com a 
procura dos discentes pelo projeto, já está sendo estudada a inclusão da 
cadeira na grade curricular do curso. 
 O coordenador do NEA, Marlon Rocha, avalia o desempenho do 
Núcleo. �Os resultados são satisfatórios, pois observamos o crescente 
interesse dos alunos e pessoas da comunidade externa em participar de 
cursos, desenvolver pesquisas e publicações. Além disso, os bolsistas do 
projeto saem com um conhecimento de Agroecologia para atuar tanto na 
assistência técnica quanto na extensão rural, uma vez que a área é muito 
forte na região. É uma ótima oportunidade de emprego�, destaca. 

Mudas de Frutíferas

Tomate cereja

Farmácia Viva

Fotos: Lidio Parente

Biofertilizante
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Instituições parceiras fortalecem o trabalho

 Desde o princípio das atividades, o Núcleo buscou a parceria do 
Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do campus Petrolina Zona Rural, das 
Organizações Não Governamentais (ONGs) Centro de Habilitação e Apoio 
ao Pequeno Agricultor do Araripe (Chapada) e Centro de Assessoria e 
Apoio aos trabalhadores e Instituições Não-Governamentais Alternativas 
(Caatinga), que desenvolvem projetos agroecológicos na região do 
Araripe de Pernambuco. Outra parceria é com o Núcleo de Ecologia e 
Monitoramento Ambiental (Nema) da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco (Univasf), por meio da Rede de Sementes do Projeto de 
Integração do São Francisco, que produz mudas de plantas nativas para 
cultivo em áreas degradadas, possibilitando a preservação do meio 
ambiente e das espécies ameaçadas de extinção do bioma caatinga.
 O Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica possui 
um espaço no campus Ouricuri em que são plantadas mudas frutíferas, 
mudas de plantas ornamentais e nativas, tomate cereja, farmácia-viva 
(plantas medicinais, indicadas para o tratamento das doenças e sintomas 
mais comuns e de menor gravidade), e onde também são produzidos 
biofertilizantes e compostagem. O projeto conta ainda com um banco de 
sementes, disponibilizadas também à comunidade externa. 

 Egresso do curso de Agropecuária e bolsista por um ano do NEA, 
Antônio Roniwon da Silva comenta sua experiência no projeto. �Teve 
uma grande contribuição na minha carreira e vida pro�ssional. Obtive 
vários conhecimentos relacionados ao trabalho da Agropecuária com 
ênfase em Agroecologia, como produção de compostagem, produção de 
biofertilizantes, mudas e sementes e montagem de sistema de irrigação�, 
a�rma. Além do conhecimento prático, os integrantes do NEA também 
participam de diversos simpósios e congressos.

Banco de Sementes

Feira do Núcleo de Estudos 
em Agroecologia e Produção 
Orgânica (NEA)

Mudas de Plantas Nativas
Foto: Lidio Parente
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Por André Nazário

ENSINO

IF Sertão-PE vai até a zona rural de Serra Talhada para levar 
conhecimento e transformar a realidade de mulheres sertanejas

 
vidas

oltar à sala de aula é, para muitas pessoas, um grande desa�o. VHá cerca de oito meses, 20 mulheres do distrito de Santa Rita, 
localizado na zona rural de Serra Talhada,  aceitaram a tarefa 

de lidar novamente com cadernos, livros e uma rotina constante de 
aulas. Desde maio de 2015, o IF Sertão-PE, em parceria com a 
Secretaria da Mulher do município de Serra Talhada, oferece o curso de 
Formação Inicial e Continuada (FIC) em Agente de Gestão de Resíduos 
Sólidos naquela comunidade.  
 A ideia de levar um curso como esse para uma comunidade rural veio 
da Associação de Mulheres de Santa Rita, que desejava unir a preocupa-
ção com causas ambientais a uma possível fonte de renda, principalmen-
te no período de estiagem da região. Por meio do curso, essas mulheres 
modi�caram suas rotinas e conseguiram readaptá-las, conciliando os 
estudos com as tarefas domésticas e os cuidados com os �lhos. 

Educação que 
transforma
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 Ofertado três vezes por semana no turno vespertino, o curso de 
Agente de Gestão de Resíduos Sólidos é um dos que possui maior carga 
horária entre os cursos da molaridade FIC do IF Sertão-PE. Ao todo, são 
260 horas de atividades, que incluem aulas de Matemática, Língua 
Portuguesa, Ética e Cidadania, além de disciplinas mais especí�cas, como 
Metodologias Alternativas para Resíduos Sólidos e Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil. Devido ao 
grande período dentro da sala de aula, muitas dessas estudantes até se 
questionaram se conseguiriam ou não concluir o curso.
 Esse foi o caso de Maria Lucinete. Mãe de duas �lhas, uma de sete e 
outra de apenas um ano e oito meses, a dona de casa já estava há 10 anos 
longe do ambiente escolar e encontrou no curso uma oportunidade de 
voltar a estudar. �Em alguns dias, era uma correria vir à escola. Minha 
�lha mais nova era muito pequena, chorava muito, tinha acabado de 
completar um ano. A sorte era a ajuda de minha mãe�, relembra. �Às 
vezes, eu pensava: 'será que dou conta de tudo?'. Isso porque, além de 
estudar, tinha que arrumar a casa, deixar almoço pronto, lavar roupa... 
Você sabe, né? O trabalho é puxado�, relata.
 A preocupação ambiental e a reutilização do que antes seria conside-
rado lixo são aspectos marcantes do curso de Agente de Gestão de 
Resíduos Sólidos. Para tanto, as estudantes tiveram a oportunidade de 
realizar visitas técnicas e o�cinas, aprendendo na prática os conteúdos 
abordados em sala de aula. Uma das visitas que mais teve destaque entre 
as alunas foi feita na Escola de Referência Professor Adauto Carvalho, em 
Serra Talhada. Na ocasião, elas puderam conhecer o laboratório de 
Biologia da escola, onde são desenvolvidas técnicas de reutilização de 
óleo de cozinha para posterior transformação em sabão. �Agora, eu não 
jogo mais óleo no ralo da pia nem no lixo. Já falei para todo mundo lá em 
casa que muitas coisas que jogamos fora podem ser reaproveitadas�, 
a�rma Lucinete, que já vê na reciclagem uma possível fonte de renda.

Em busca de novos saberes

Assim como Lucinete, a estudante 
Ana Maria Souza teve de se 
desdobrar  para  conseguir 
terminar o curso. Paralelamente, 
ela trabalhava como merendeira 
em uma escola municipal de Serra 
Talhada e ainda cursava o Ensino 
Médio, na modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). �O 
marido chegou a reclamar, 
dizendo que a escola iria tomar 
todo o meu tempo�, conta entre 
risos. �Mas deu para conciliar, eu 
tive auxílio e compreensão de 
muita gente e, veja só, terminei o 
Ensino Médio e já estou quase 
para terminar esse curso�, a�rma 
entusiasmada.

Ana Maria Souza conta as di�culdades 
que enfrentou para concluir o curso

Maria Lucinete, aluna do curso FIC 
oferecido no distrito de Santa Rita

Maria Lucinete e demais colegas durante 
a aula de reutillização do óleo de cozinha 
na fabricação de sabão



 Quando começaram a articular o projeto de levar um curso FIC para a 
zona rural de Serra Talhada, a professora do IF Sertão-PE, Ana Maria 
Camelo, e a secretária da Mulher do município, Mônica Cabral, sabiam 
que essa seria uma tarefa desa�adora. A�nal, tratava-se de um curso 
extenso, com disciplinas que necessitavam de um cuidado especial e, 
além disso, só poderia ser ofertado no período diurno � considerando a 
distância até o distrito de Santa Rita e a disponibilidade dos professores. 
Agora, prestes a ver a conclusão dessa etapa, as duas sentem-se 
orgulhosas e com a sensação de dever cumprido. 
 Segundo Mônica, o que mais chamou sua atenção foi a persistência 
das alunas para realizar o curso, conciliando o trabalho cotidiano à nova 
rotina de estudos. �Sentimos que elas são verdadeiras guerreiras. 
Muitas chegavam a mim dizendo que não tinham mais condição de 
estudar, que não eram capazes e mesmo assim continuaram. É notório 
também o aumento da autoestima dessas mulheres, e o IF Sertão-PE 
contribuiu para que isso acontecesse�, observa. A secretária também 
considera que a ideia de levar cursos de quali�cação até as comunidades 
é necessária para contribuir com o desenvolvimento local. �O curso não 
tem o objetivo de tirá-las da zona rural, mas de quali�cá-las naquele 
ambiente para que ali mesmo elas venham a somar, seja �nanceiramen-
te ou na melhoria da qualidade de vida�, a�rma. 
 A professora Ana Maria, por sua vez, conta que o mais grati�cante em 
concluir um trabalho como esse é perceber a mudança de postura das 
estudantes em relação a questões que vão além do conteúdo transmitido 
em sala de aula. �Seja em qual lugar for, o impacto que uma conscientiza-
ção ambiental traz é positivo. Ali, percebemos nas falas de nossas alunas 
que elas tornaram-se multiplicadoras do conhecimento, seja para 
vizinhos, familiares ou amigos�, ressalta. �Nós pudemos notar uma 
mudança de atitude, uma postura mais con�ante da parte delas e isso se 
torna ainda mais prazeroso�, avalia.
 A previsão é de que o curso FIC em Agente de Gestão de Resíduos 
Sólidos seja concluído até o �nal de março. Os professores pretendem 
realizar uma solenidade para simbolizar o sucesso do que pode ser o 
primeiro de muitos cursos ofertados na comunidade pelo IF Sertão-PE.  

Persistência e determinação
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O�cina sobre reciclagem de garrafas PET

Estudantes durante a visita técnica feita 
na obra do campus Serra Talhada

Estudantes têm aula de reutillização do 
óleo de cozinha na fabricação de sabão
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