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Quatro campi começam ano letivo em fevereiro

Depoimentos

“

Me sinto muito feliz em meu filho passar a fazer parte da
família IF Baiano e acredito que isso irá contribuir para que ele
tenha um futuro promissor”
Justo Abel de Oliveira, pai do aluno Justo Abel de Oliveira Filho
(1º ano do curso técnico em agropecuária no Campus Catu)

“

Desejo que todos venham com muita dedicação e que
deem um pouco mais de atenção as atividades esportivas,
que eles possam despertar o interesse por estas”
Marcos Silva, professor de Educação Física (Campus Senhor
do Bonfim)

Início do sementre
Bom Jesus da Lapa - Fevereiro
Catu - Fevereiro
Saudação aos novos estudantes esteve na programação acadêmica dos Campi de Bom Jesus da Lapa,
Catu, Governador Mangabeira e Senhor do Bonfim em fevereiro. “Que seja um ano de dedicação aos
estudos, respeito aos colegas. Espero que todos se sintam acolhidos pelo campus em especial pela
Coordenação Geral de Assistência ao Educando (CGAE)”, afirmou o assistente de aluno do Campus
Senhor do Bonfim, Robson Marques dos Santos.

Governador Mangabeira - Fevereiro

No Campus Catu, a abertura oficial foi no dia 10. Familiares, calouros e veteranos assistiram às
apresentações, realizadas pelos servidores, sobre trajetória do Instituto Federal Baiano (IF Baiano),
projetos dos cursos, novas instalações, calendário e guia acadêmicos. Em seu discurso, a
coordenadora-geral de assistência ao estudante (CGAE), Débora Sodré, enfatizou a importância da
participação da família na escola, lembrando que a educação está alicerçada no tripé: família, estudante
e escola.

Senhor do Bonfim - Fevereiro

Em Bom Jesus da Lapa, o dia 17 foi um momento de convidar estudantes e pais (ou representantes)
para assistirem à palestra sobre Família e Escola, ministrada pelo diretor-geral Ariomar Rodrigues, além
de saber um pouco mais sobre rotina acadêmica com apresentações sobre cursos e política de
assistência estudantil e conhecer as instalações do campus.

Valença - Março

Já, em Senhor do Bonfim, teve uma aula inaugural com show musical e reunião com pais. Os estudantes
e seus pais puderam acompanhar informes sobre normais gerais do campus e calendário acadêmico.
“É um momento de integração, de reconhecimento, de troca”, afirmou o assistente de aluno Robson
Marques. Para a estudante Luana de Aquino, que irá cursar o técnico integrado em agropecuária, “é
tudo muito novo, espero gostar muito, me identificar com o curso. Recomendaram-me, disseram que é
muito bom, gosto de animais, acho que vou aprender muitas coisas”, falou ao ser questionada sobre sua
expectativa em relação ao curso.

Guanambi - Maio
Itapetinga – Março
Santa Inês - Abril
Teixeira de Freitas – Abril
Uruçuca – Cursos superiores (março),
subsequentes (abril) e integrados (maio)
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