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“

É de extrema importância, uma boa iniciativa. O
evento relata os casos da licenciatura e a experiência
dos bolsistas. É muito importante falarmos e ouvirmos
as diversas vivências para que possamos melhorar o
nosso trabalho”.
Rodrigo Costa do Carmo, estudante de licenciatura em
Ciências Biológicas, Campus Santa Inês

Confira tudo que aconteceu no I Reforse
Foi com o intuito de aprofundar as discussões em
torno da concepção da qualidade da Educação
Superior que estudantes dos cursos superiores,
professores e gestores do IF Baiano estiveram
reunidos no período de 26 e 28 de setembro, no
Campus Senhor do Bonfim, para a I Reunião de
Fóruns e Seminários dos Cursos Superiores do
Instituto – I Reforse. Durante a Reunião, os
estudantes apresentaram trabalhos acadêmicos
desenvolvidos em seu campi, participaram de
palestras, mesas redondas, grupos de trabalho e
apresentações culturais. O destaque do evento foi
para a publicação de dois livros de autoria de
graduandos.

“
Além das Mesas Redondas, o I Reforse também foi
espaço para apresentação de resultados de trabalhos.
Divididos em nove GT's, abreviação dada ao termo
Grupos de Trabalhos, os estudantes das graduações
expuseram os resultados das pesquisas e projetos por
eles desenvolvidos. Para eles, os GT's, oportunizados
pelo Reforse, possibilitaram trocas de experiências e
vivências positivas para a formação profissional.

Jefferson Matos, estudante de Licenciatura em Ciência da Computação
no Campus Senhor do Bonfim

Nadilton Almeida de Andrade, estudante de licenciatura em
ciências Biológicas, campus santa Inês.

Gestores, professores e estudantes participaram da mesa de abertura
do evento

Palestra sobre educação ministrada na noite de abertura do encontro.

O último dia do I Reforse (28/09) foi marcado pela
publicação dos livros “Múltiplos enfoques no PIBID de
Licenciatura em Ciência da Computação” e “Diálogos
Educacionais no PIBID de Licenciatura em Ciências
Biológicas”. As publicações foram produzidas pelos
estudantes das graduações.
Estudantes dos cursos de licenciatura em tarde de lançamento dos
livros.

“

Durante o I Reforse, grupos discutiram sobre
educação ambiental, etnicidade e inclusão social.
As políticas institucionais para o ensino superior
também foi tema abordado durante o evento.
Estudantes dos bacharelados e tecnologias do
Instituto dialogaram sobre os cursos e avaliaram a
sua atual configuração.

“

Surpreendente. Não esperava que fosse haver
tanta interação entre as pessoas do Reforse porque o
Instituto Federal, criado recentemente, apesar de já
existir as Escolas Agrotécnicas e Emarcs, era muito
difícil interagir entre essas instituições. Eram fechadas,
distintas. Hoje, depois que passou a ser IF, a interação
ficou mais fácil. Saber que nos encontramos em uma
reunião na qual podemos trocar experiências, cada
um de nós têm a oportunidade de levar para nossas
bases, nossos locais de trabalho, de atuação,
experiência dos outros campi”.

PIBID

Mesas Redondas

A partir do momento que se discute questões que os alunos
estão colocando, institucionalmente estamos pensando em
melhorias. Do Fórum, saíram muitas coisas boas, a exemplo
do que será melhorado a partir dos debates feitos. Uma
oportunidade única. ”

“

Achei muito importante essa oportunidade dada para
nós, estudantes do bacharelado e os tecnólogos
discutindo os nossos cursos”.
Giliarde Reis, estudante do Bacharelado em
Engenharia Agronômica do Campus Guanambi

Confira mais fotos

Tema recorrente nos cursos de Licenciatura do
Instituto, o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) também teve seu espaço
durante o evento. Na ocasião, aconteceu o I Seminário
de Iniciação à Docência, cuja temática discutida foi
“Múltiplos enfoques na educação básica”. Estudantes
bolsistas do Programa falaram das suas primeiras
vivências com a formação profissional.

Esse evento vai culminar em um melhoramento
para todas as ações do PIBID que já vem
acontecendo. O PIBID, dentro do nossos campi, e as
próprias licenciaturas, dentro do IF Baiano, são novos.
O PIBID vem contribuir com as áreas de licenciatura,
só que não é uma simples contribuição. A visão que a
gente tem sobre a própria educação, do processo de
ensino aprendizagem, quando nós participamos do
PIBID, é completamente diferente do que
conseguimos perceber dentro da academia. Através
dele, mesmo trabalhando questões muito teóricas, e
apesar de termos disciplinas voltadas para a prática
em sala de aula, quando vamos à campo
conseguimos perceber todas as problemáticas que
existem e começamos a questionar as próprias teorias
vistas na universidade”.
Ludimila Taiane, estudante de Licenciatura em Química do
Campus Guanambi

Noite de abertura do I Reforse reuniu estudantes das graduações do
IF Baiano no Centro Cultural da cidade de Senhor do Bonfim.

“

O livro me trouxe a possibilidade de ordenar as minhas ideias em
forma de uma publicação que vai, de certo, me tornar imortal.
Contribuirei para a ciência através da minha produção. A rede IF
baiano está de parabéns. Fiquei surpreso pela qualidade do evento.
Este ano estive em outros eventos nacionais onde não percebi tanta
organização quanto vi no I Reforse. O IF Baiano está de fato
mostrando ao que veio”.
Henrique Cardoso Silva, estudante de Licenciatura em Química do Campus Catu

Alunos apresentam trabalhos e projetos durante o I Reforse

Expediente: Ascom/Reitoria
Ludimila Taiane representando estudantes bolsistas do PIBIB em noite
de abertura do I Reforse
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