
19 de setembro, uma quinta-feira, foi o dia escolhido 
para comemorar os 5 anos no Quartel do Exército, 
Amaralina, Salvador. No início da noite, servidores, 
estudantes e convidados compartilharam momen-
tos de felicitações. Entre discursos e homenagens a 
quem auxiliou na construção da marca e, conse-
quentemente, de sua identidade, também teve a 
apresentação cultural do ballet afro da Bahia Malê 
Debalê.

Semana Comemorativa
Reitoria
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Depoimentos
    É fantástico o desenvolvimento que o IF 
Baiano trouxe para o Estado da Bahia. Está 
dando oportunidade para que pessoas de 
longe sejam melhor capacitadas e tenham 
qualidade de vida” - André Luís de Melo, 
professor do Instituto Federal de Brasília, 
Campus Planaltina

Aconteceu, no dia 11 de 
setembro, a cerimônia com 
homenagens, premiação 
do concurso de redação e 
exibição do video comemo-
rativo. Estiveram presentes 
autoridades locais,discen-
tes, docentes, técnicos e 
convidados. Todos partici-
param de um recital em 

comemoração ao centenário do poeta Vinícius de Moraes, saborea-
ram um delicioso coffee break e cantoras do município fizeram um 
show, apresentando músicas de cantores da música popular brasi-
leira. Para finalizar, foi servido um bolo. Tudo isso num clima de muita 
harmonia e emoção. 

Campus Uruçuca

No dia 12 de setembro, às 14 horas, o Campus Catu 
realizou a cerimônia dos 5 anos, no ginásio de espor-
tes. Estudantes, servidores, gestores e terceirizados 
participaram, além de autoridades do município. Nos 
discursos, foram enfatizados as conquistas, os desa-
fios, as oportunidades de emprego e renda e a colabo-
ração de todos. 15 estudantes receberam homena-
gens por premiações em feiras, mostras de iniciação 
científica, concurso de redação e atuação de desta-
que no campus. 

Campus Catu

Sob céu nublado e uma garoa breve, reunimo-nos em comemoração aos cinco anos. 
Estiveram presentes todos que participam da construção desta instituição, alunos, 
professores, técnicos e colaboradores. Repletos de nostalgia assistimos ao vídeo come-
morativo. Foi também o momento para lançamento da III Mostra de Iniciação Científica 
e II Feira de Ciências e Tecnologia que acontecerá de 21 a 24 de outubro e tem como 
tema “Ciência, sustentabilidade, tecnologia, saúde e esporte” que será sediada pelo 
campus. Na ocasião, foram entregues as premiações de alguns dos projetos apresenta-
dos na I FECITEC, realizada ano passado. Neste clima de festejos, também firmamos 
compromisso de construir quantos cinco anos mais forem necessários

Campus Senhor do Bonfim

Campus Santa Inês
No dia 12 de setembro, às 8 horas, no 
auditório, toda a comunidade do 
campus estava reunida para acom-
panhar as atividades: hino nacional, 
uma versão de hino do IF Baiano 
(criada por estudantes), homenagens 
(estudantes, vencedores do concur-
so de redação, professores, técni-
cos-administrativos, colaboradores e 

terceirizados), apresentações artísticas, gincana solidária e exposição de 
produtos produzidos pelo campus. A comemoração dos 5 anos, no dia 12 de 

setembro, foi marcada com uma vasta 
programação artística e cultural no Campus 
Itapetinga. Na abertura do evento, houve o 
hasteamento de bandeira com a participa-
ção de discentes, diretores, servidores e 
presença de autoridades representativas 
do município Itapetinga. Em seguida, 
alunos do curso técnico em agropecuária 
integrado plantaram uma muda de jamelão 
que simbolizou o começo de uma nova fase 
para ensino técnico e tecnológico federal 
na microrregião de Itapetinga.

Campus Itapetinga

O evento aconteceu, no dia 19 de setem-
bro, no auditório do campus. A integra-
ção e a motivação dos servidores e dos 
estudantes foram os principais elemen-
tos de toda a comemoração. Após a 
mesa de abertura, foi realizada uma 
apresentação musical, feita pelo profes-
sor Vasni Filho, que encantou todos com 

um resgate de melodias e letras singulares. Foram expostos, ao longo dos corre-
dores, banneres, contendo o resultado de pesquisas e projetos. Durante a tarde, 
o professor Heron Ferreira Souza proferiu a palestra “Educação Profissional e 
Trabalho na Contemporaneidade: A Função Social dos Institutos Federais”, ressal-
tando a sua contribuição para o processo de desenvolvimento social. 

Campus Bom Jesus da Lapa

No dia 12 de setem-
bro, estudantes e servido-
res prestigiaram a soleni-
dade de 5 anos no auditó-
rio do campus.

Campus Teixeira de Freitas

Campus Gov. Mangabeira
A solenidade de comemoração dos 5 

anos aconteceu no dia 12 de setembro e 
contou com a apresentação dos trabalhos 
dos alunos, as homenagens entre servido-
res, estudantes e terceirizados, além de 
uma mesa de honra. Estiveram presentes a 
prefeita do município de Governador Man-
gabeira, Domingas da Paixão; o diretor-ge-
ral pró-tempore, Valdir Fonseca; a diretora 
de desenvolvimento educacional, Manoela 

Falcon; o diretor de administração e planejamento, Josimar Ávila, e a estudante 
Naiara da Conceição.

As comemorações em Teixeira 
de Freitas foram marcadas pela 
emoção após a publicação do 
vídeo produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Reitoria. O diretor-
-geral, Marcelito Trindade Almeida, 
enfatizou o quanto foi “emocionante 
assistir o crescimento da institui-
ção”. “É isso que nos força para 
seguir em frente”, destacou. A 
cerimônia foi realizada no dia 12 de 
setembro, às 8h30, no auditório do 
campus. 

Espero que o Instituto venha 
crescendo a cada ano, criando novas 
unidades nas cidades do interior, e 
atenda a expectativa de uma vida 
melhor para toda população” - Suilan 
Paim, assistente em administração 
(Financeiro/Proplan)

Uma experiência maravilhosa com 
profissionais muito dedicados em várias 
áreas do conhecimento. Pessoas que se 
esforçam para construir algo - esse lindo 
projeto de Instituto” - Hildete Andrade, 
psicóloga (Nasq/DGP)

“““

O campus ainda 
irá realizar sua progra-
mação no dia 3 de 
outubro. 

Campus Guanambi Campus Valença
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Ferramentas e produtos
de comunicação
Faixa
Eventos
Folder
Vídeos
Banner
Convite
Revista
Assinatura
Livro Memorial

Painel histórico
Guia de Cursos
Marcador de livro
Selo (comemorativo e personalizado 
dos Correios)
Produções jornalísticas
Campanha digital
Papel de parede (computador)
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