
Os cursos serão ofertados na plataforma Online no endereço: ead.ifbaseabra.edu.br
Inscrições de 31 a 04/09/2020

Início dos cursos dia 08/09/2020
Obs. Cada estudante pode se inscrever em apenas um dos cursos.

01-HABLANDO ESPAÑOL NA CHAPADA DIAMANTINA: ESPANHOL BÁSICO 2 - CH 30H
- VAGAS: 13

Este projeto tem como principal objetivo dar continuidade ao curso  de Língua Espanhola em
nível Básico. Pretende-se apresentar a língua espanhola em contextos reais de comunicação
desenvolvendo  a  competência  comunicativa  dos  aprendizes  com  base  nas  quatro
habilidades (ler, escrever, escutar e falar).

Professor: Michele Santos Barbosa.

Público-alvo: Estudantes internos e externos que cursaram o Espanhol Básico 1

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_6BG3GOzR5_hoYjYhk-
0Hk3l6p4ZBvmnlXX6vRPfoYgiivg/viewform

02-EMPREENDEDORISMO EM REDE - CH: 30H - VAGAS: 40

Num mundo competitivo o empreendedorismo em rede surge como uma alternativa para
busca de conexões e soluções inovadoras. Esse curso é para quem tem uma ideia e quer
colocá-la  em  prática,  bem  como,  a  quem  deseja  aprofundar  seus  conhecimentos  na
temática.

Professor: Cloves Guanais (Administrador de Empresas)

Público Alvo: Estudantes do IFBA e Comunidade em geral.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSip3r-
526raljKaEELnDGnp9uJpYe4lj4JnAPY_Kn2At_w/viewform

03-LEITURA E INTERPRETAÇÃO A PARTIR DE TEXTOS DAS CIÊNCIAS HUMANAS -
CH: 56H - VAGAS: 30

Este curso tem como objetivo geral ampliar o universo crítico e expressivo do aluno através
da interpretação de textos voltados para as ciências humanas. Nele, iremos ler e interpretar
textos de diversos estilos e gêneros discursivos e interagir com discussões sobre temas e
questões apresentados pelas ciências humanas, bem como abordar sobre a importância e
técnicas de leitura e pontos importantes sobre interpretação de textos.

Professores: Azamor  Guedes  (Formação  em Filosofia)  e  Paula  Suzane  Pereira  Souza
(Formação em Letras)

Público-alvo: Estudantes da base (1º ano) do IFBA, campus Seabra.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUKhga8-
BQzZtHVXJ0wLzdvocrP47FwBnYGUmuB2e4ybgTg/viewform

04-DO CORPO QUE CALA AO CORPO QUE FALA: OLHARES SOBRE O CORPO NA
CONTEMPORANEIDADE - CH: 40H - VAGAS: 30

O  curso  tem  como  principal  objetivo  fomentar  a  compreensão  de  corpo  na  sociedade
contemporânea,  possibilitando  ao  cursista  uma  visão  crítica  sobre  os  diferentes  corpos
considerando aspectos históricos, sociais e culturais. 

Professores: Joice Naiane de Sousa Costa Santos; Lucielton Mascarenhas Martins; Marta
Rocha Gomes de Oliveira

Público-Alvo: Discente do 1º ao 4º ano do IFBA campus Seabra

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3McvYdhqeFx6IHSayeUpfZtmVRy7
zE7Eqxxxb4jLJ4SVBJQ/viewform
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05-IMPACTOS AMBIENTAIS DOS AGROTÓXICOS - CH: 40H - VAGAS: 40

O curso tem como objetivo debater as principais alterações nas legislações relacionadas aos
agrotóxicos,  compreender  as  principais  classificações,  relacionar  os  principais  impactos
ambientais e os danos à saúde. Assim como, conhecer os procedimentos para manuseio e
descarte adequado das embalagens.

Professores: Marcelo Batista Teixeira (Engenheiro Agrônomo) e Eider Esdras Silva Oliveira
(Engenheiro de Segurança do Trabalho).

Público-alvo: Estudantes do curso Técnico em Meio Ambiente do IFBA, campus Seabra.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed8KFBc_V2S9rAlqqM1hCTJyIzVtAy
7DTfbC77u_9LT4DEBA/viewform

06-GRUPO  DE  DISCUSSÃO  HOMEM  E  NATUREZA:  A  DESTRUIÇÃO  E  A
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL EM MEIO
AMBIENTE -  CH: 40H - VAGAS: 23

O  Grupo  de  discussão  HOMEM  E  NATUREZA:  a  destruição  e  a  conservação  da
biodiversidade e a atuação do profissional em meio ambiente tem como principal objetivo
fomentar discussões críticas sobre as questões ambientais. Estas discussões possibilitam ao
cursista  uma visão  mais  crítica  sobre  as  causas e  possíveis  soluções de  problemáticas
ambientais e sobre sua atuação neste contexto, bem como maior entendimento da sua área
de atuação no Território da Chapada Diamantina como técnico em meio ambiente.

Professora: Denise Costa Rebouças Lauton.

Público-alvo: Estudantes do IFBA SEABRA.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiZ8Ox2gquNvj7l4cclcrxqe9q_6GJNv
fU4EsoDKVU1X2Eyw/viewform

07-TEAR DE PALAVRAS - CH: 20H - VAGAS: 45
O objetivo principal do curso Tear de Palavras é, a cada módulo, revisitar conceitos básicos
da produção de textos e abordar  as dúvidas recorrentes dos participantes.  Isso feito de
forma prática e orientada, a partir da leitura de textos variados e de discussões sobre temas
da atualidade.

Professoras : Renata Oliveira, Mayane Amorim, Deisiane Mello.

Público-alvo: Estudantes do IFBA SEABRA.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9k0UmJBSVqYUHUzxey0uXBo65SB
zmZ_NS1y9jQby2jOPoaw/viewform

08-AMPLIA  CIÊNCIA:  DISCUTINDO  A  INOVAÇÃO  TECNOLÓGICA  NA  EDUCAÇÃO
BÁSICA - CH: 40H - VAGAS: 40 
O curso Amplia Ciência oferece um programa voltado para professores(as) de ciências da
natureza (fundamental e médio) com debates focados na produção científica brasileira de
forma interdisciplinar promovendo novas ideias para levar a ciência moderna para a sala de
aula.

Professoras :Rafaelle Souza e Taneska Cal

Público-alvo: Professores(as) de ciências da natureza.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQHmcy5I93P9aK52R6oIx1HJchHfg
VQU2U_-RaRuc9rF10Ng/viewform
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09-CAI NO ENEM - CH: 40H - VAGAS: 40 

É difícil direcionar os estudos sobre tantos assuntos que caem no ENEM. Pensando nisso,
escolhemos  dois  importantes  tópicos  de  Física  cobrado  no  exame:  Eletricidade  e
Magnetismo. Vamos promover resolução de situações-problema contextualizadas no dia a
dia que irão te ajudar na prova.

Professores: Rafaelle Souza e Edinelson Santos.

Público-alvo: Estudantes do ensino médio.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsPZ12PNwOMp_pFu0JqzVEbRB8b
La06syMWJayARo5XKsDgg/viewform

10-MATEMÁTICA BÁSICA: ENEM EM FOCO - CH: 40H - VAGAS: 40 

O presente curso tem como foco a revisão de conteúdos da Matemática básica voltada para
resolução de questões propostas pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Dessa
forma, desenvolveremos nossos trabalhos a partir de dois eixos: Conhecimentos Numéricos
e Conhecimentos Geométricos.

Professores: Mateus Souza de Oliveira e Isaías Carvalho Reis.

Público-alvo: Alunos do IFBA/Campus Seabra.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVIjUOTRF-
rYXUfNkFe7keJ4mBIE5iwlPTTBlUWSbR8mDeiw/viewform

11-HTML5 & CSS3 - CH: 30H - VAGAS: 20 

Curso voltado para pessoas que querem aprender algumas das tecnologias mais usadas no
mundo para, o desenvolvimento de sites (web, mobile) e sistemas web. 

Professores: Matheus Brito de Oliveira

Público-alvo: Estudantes do IFBA e Comunidade em geral.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCBPB-
X6KyBZqCVvDz7bOD0LZIzfi_SthZ8P59EBLkgZxIuw/viewform

12-PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS COM REACT NATIVE - CH: 40H -
VAGAS: 30 

No  curso  de  formação  continuada  "Programação  para  Dispositivos  Móveis  com  React
Native" aprenderemos como desenvolver aplicativos para as plataformas Android e IOS, por
meio do framework React Native e da linguagem de programação JavaScript. Para o curso,
será facilitador um conhecimento prévio de lógica de programação e familiaridade com a
linguagem JavaScript, como um diferencial para melhor aproveitamento e desenvolvimento
dos conteúdos apresentados.

Professores: Maria Alice Oliveira Costa Leal

Público-alvo: Estudantes do curso técnico em informática do campus.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0w5z3rwtO-re5Ib9o4GW-
r_2GIOoCC4n3soidZhTAXob4Yw/viewform

13-MANUTENÇÃO E SUPORTE DE COMPUTADORES - CH: 40H - VAGAS: 35 

Neste  curso  o  aluno  irá  aprender  técnicas  teóricas  e  práticas  de  montagem  de
computadores,  instalação,  configuração,  segurança,  arrumação,  organização,  limpeza  e
outros serviços de informática.

Professores: Benedito Rodrigues Barbosa Filho

Público-alvo: Alunos com formação inicial a partir do Ensino Médio.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed2O0k9oD2ebM7BNkpt3j2d8A_Yas
ThheK6LKRsMbFdmVmUQ/viewform
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14-INTRODUÇÃO A MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN - CH: 40H - VAGAS: 20 

Tornar fluxos de processos compreensíveis  é uma tarefa  muitas vezes complicada. Este
curso  propõe apoiar  o  gerenciamento  de processos  de  negócio,  apresentando Business
Process Model and Notation (BPMN), em português, Modelo e Notação de Processos de
Negócio, uma metodologia que utiliza descrição visual de fluxos de processo com vista a
padronizar e facilitar sua compreensão. BPMN pode ser aplicada a qualquer área.

Professores: Rui Carigé.

Público-alvo: Servidores(as) e estudantes  do campus.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-kdVpfSBfAP7O-
ljc7LMIM_wDs7RdEYNyuLF6YhSsFZP4LQ/viewform

15-CIÊNCIAS HUMANAS NO ENEM - CH: 40H - VAGAS: 35 

Olá, somos professoras e professores da área de humanas e temos o objetivo de nesse mês
criar  um  espaço  com  vocês  de  troca  de  conhecimentos  para  que  contribua  para  a
desmistificação das questões de Humanas no ENEM. Acreditamos que ao final do curso
você passará a visualizar uma questão com outros olhares, facilitando o entendimento do
enunciado  e a  metodologia  para  as respostas.  Aproveitem esse  momento  e  sejam bem
vindes!

Professores: Azamor; Felipe; Homero; Jeovângela de Matos Rosa Ribeiro; Maria Aparecida;
Tiago e Victor Pereira Menezes

Público-alvo: Estudantes do 3º e 4º Ano

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexs-tmbIO0Y8Uc-
nJykZbrNxERRnTpWzsxV4wafFFEzaAZuA/viewform

16-PENSAMENTO COMPUTACIONAL APLICADO À EDUCAÇÃO - CH: 40H - VAGAS: 25 

O curso Pensamento Computacional aplicado à Educação tem como objetivo apresentar os
fundamentos  do  Pensamento  Computacional  para  estimular  o  desenvolvimento  do
pensamento  lógico  e  criativo,  permitindo  que  os/as  estudantes  possam  aplicá-los  na
resolução de problemas do dia a dia. 

Professora: Luanna Azevedo Cruz

Público-alvo:  Estudantes dos cursos técnicos em Informática e Meio Ambiente do IFBA
campus Seabra.

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunnIoPP7wB-
v0VUKTuDwiRSRWsuzSljeD2TdB319T94UOdw/viewform

17-COVID - 19: CAUSAS E EFEITOS SOB A PERSPECTIVA AMBIENTAL - CH: 40H -
VAGAS: 30 

O curso  visa  promover  um espaço  educativo  pautado  nas  demandas  de  construção  de
conhecimento, de um fenômeno pandêmico desastroso, sob o viés da percepção ambiental
com abordagem interdisciplinar. 

Professores: Laurine Carvalho e Thâmara Lima

Público-alvo: Interno (Discentes do 3° e 4° ano de 2020.1)

Inscrição:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnk_xePydcvBfGqBHs6UVb7HL1xuK
JHwZ8fPiueGaDGnOwuw/viewform
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