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Campus Itapetinga: 35 anos de ensino profissional
Maio é mês de aniversário no Campus Itapetinga. E para comemorar estes
35 anos de história marcados na educação profissional, o campus está
comemorando, ao longo de todo o ano de 2015, a lembrança de sua
trajetória em eventos realizados pela comunidade acadêmica.
“A pretensão é trazer a memória, em todos os eventos internos e externos
ao Campus, que nós, como Escola Profissionalizante, não estamos aqui
apenas há cinco anos, mas há 35 anos. Celebraremos um conjunto de
conquistas adquiridas ao longo do tempo”, disse a diretora-geral do
campus, Lizziane Argollo.
Localizado no Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia, formado por 13 municípios, o que hoje é mais um dos 10 campi do IF Baiano,
surgiu como

uma Escola Média Agropecuária Regional da Comissão

Executiva do Plano de Lavoura Cacaureira (Emarc). Desde sua inauguração
em 9 de maio de 1980, formou 1.300 técnicos em agropecuária e treinou
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mais de oito mil pessoas em diversos cursos conforme dados do PDI 2014.

ITAPETINGA

“Olhando para o passado, poderemos construir um futuro em cima da base
sólida que foi a Emarc, com as experiências, exemplos de profissionalismo
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e dedicação que ao longo destes 35 anos fortaleceram o nome da instituição”, complementou Lizziane.

Ensino, Pesquisa e Extensão
Com a transformação em Instituto Federal, o Campus Itapetinga passou

O Campus oferece o curso técnico em agropecuária, técnico em alimentos

por melhorias estruturais com o propósito de ampliar as ações de Pesqui-

e técnico em informática. Na modalidade de Educação a Distância, oferece

sa, Ensino e Extensão e aplicá-las para melhoria da formação ténico-profissional, gerando o desenvolvimento local.

os cursos técnicos em segurança no trabalho, administração, serviços
públicos, alimentação escolar, infraestrutura escolar e eventos. Em

“A concretização deste princípio supõe a realização de projetos coletivos
de trabalho que levem em conta o interesse da maioria da sociedade. As
perspectivas para isto, no campus, estão sendo concretizadas na vinculação de projetos de pesquisa às atividades de Ensino e Extensão; no fortalecimento das coordenações de ensino, de cursos, de pesquisa e extensão;
no incentivo e no apoio a estudantes e servidores na participação dos
editais de agências de fomento e no estímulo e no fortalecimento de linhas
de pesquisa que atendam, prioritariamente, às demandas locais e
regionais”, esclareceu Lizziane.

Itapetinga, também existe o Programa Mulheres Mil com cerca de 100
alunas matriculadas. Ao todo, há em torno de 732 alunos matriculados
(Dados do PDI 2014).

Entre as mudanças estruturais, destacam-se a aquisição de mobiliários e
computadores adequados, os investimentos na biblioteca com ampliação
do acervo e a aquisição de equipamentos de laboratórios. E está em
andamento a apliação do bloco de sala de aulas. A direção do campus
ainda pretende promover melhorias nesta área, equipando laboratórios,
construindo uma agroindústria, entre outros. “Essas ações visam atender
as necessidade da comunidade escolar e assim fortalecer a imagem do
campus. Espero que possamos realizar todas as ações propostas”, disse
Lizziane.

Alunos do Campus Itapetinga em aula prática

Depoimentos
Minha visão de indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão reflete um conceito
de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a aproximação entre academia e
comunidade, a autorreflexão crítica, a autonomia teórica e prática dos discentes e um
significado socialmente relevante.
Lizziane Argollo, diretora-geral do Campus Itapetinga
Com a presença do Instituto em nossa cidade os nossos jovens não precisam deixar
nossa cidade, amigos e seus familiares para que possam ter um ensino de qualidade e
uma qualificação para o mercado de trabalho.
Allane Brito, coordenadora de assuntos estudantis

Lizziane Argollo, diretora-geral do Campus Itapetinga

Vivências e Recordações
Estudantes, servidores, ex-funcionários relembram um pouco das suas
vivências no Campus Itapetinga, bem como falam sobre suas expectativas
para o futuro.

Encontrar um ambiente favorável e motivador para desenvolver as minhas
atividades profissionais.
Gedeval Silva, coordenador do polo EaD – E-Tec Itororó

Pelo ensino técnico e profissional

O IF Baiano se tornou uma ferramenta muito importante na minha vida
pessoal e profissional, pois a cada semestre que passa eu consigo observar
várias experiências na educação, na diciplina, na ética sempre com
expectativas para um futuro brilhante.
Brenner Pereira, estudante do técnico em alimentos

O professor Ronaldo Argôlo, que trabalhou no Campus Itapetinga entre
1980 a 1995, contou a equipe do Bem Baiano uma experiência marcante
que vivenciou nos primeiros anos de criação do campus. Ele conta que com
a chegada da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) na
cidade, foi cogitado pelo governo do Estado, a possibilidade de ceder a área
física da Emarc para UESB, que, então, absorveria a escola.
“A comunidade regional de Itapetinga, através dos seus representantes
legais se mobilizou e fez com que o Estado voltasse atrás. O lema era:
'Queremos a Universidade e queremos a nossa Escola Técnica'. Isto foi
muito emocionante saber do reconhecimento que a comunidade regional
tinha por nossa escola”, contou o professor Ronaldo, que também atuou
como coordenador da cooperativa-escola e diretor de campus.

Meu sonho é ser uma profissional de sucesso. É muito importante porque é
aqui que aprendemos a ser bons profissionais, preparados para atuar no
mercado de trabalho.
Erbene Oliveira, estudante do técnico em agropecuária
Meu sonho era estudar no Instituto, trilhar meu caminho e seguir a área. É
uma grande realização na minha vida e da minha família, uma vez que sigo
essa área tão apaixonante onde posso proporcionar melhoras à minha
região.
Natália Silva, estudante do técnico em agropecuária

Ex-aluna e servidora
Allane Brito foi estudante no campus, em 1999, e, hoje, atua como assistente de aluno e assume o cargo de coordenadora de assuntos estudantis.
Para ela, por ter sido mãe e estudante ao mesmo tempo, o ambiente
acadêmico já faz parte da família. “Aqui vivi muitas coisas boas, confirmando mais ainda a condição da escola ser meu segundo lar”, afirma.

A convivência com a família emarqueana. Éramos verdadeiramente uma
família, todos com o mesmo objetivo: o fortalecimento institucional. A
convivência com o estudante, o contato, a troca de afetividade. Que este
modelo pedagógico integrado do aprender fazendo seja perpetuado por
muito tempo.
Ronaldo Argôlo, professor e ex-diretor-geral (1988-1994)

Ela conta que este carinho pelo IF Baiano se reflete na vontade de conquistar a confiança dos alunos e fazer o melhor pela educação. “Que o Campus
Itapetinga seja referência no modelo de educação e que todos possam
caminhar com a mesma meta: de juntos fazermos um Instituto mais forte,
bom para estudar, trabalhar e construir relações”, disse.

Coordenação de Comunicação Social/Reitoria

Expectativas e desafios
Quando soube que se tratava de um novo órgão governamental, fiquei
muito entusiasmado. Esse foi o principal desafio: “transformar o ensino
público de nível médio em uma referência”. Já começar a compartilhar,
desde o ensino médio, valores de cidadão, além de ter em seu currículo
uma formação conduzida por profissionais (professores e técnicos)
altamente gabaritados.
Luís Gomes, professor há cinco anos no IF Baiano e atual diretor acadêmico.
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E-mail: ascom@ifbaiano.edu.br
Twitter: ifbaianooficial
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