
Entrevista realizada em 27/06/2016, com Heráclito Verçosa, um dos principais
idealizadores do Encontro de Ex-alunos do IF Baiano – Campus Catu 

Heráclito Verçosa (de pé na foto), Presidente da Comissão Organizadora do
XXIII Encontro de Ex-alunos, do IF Baiano – Campus Catu

1. Nome, cargo e função: 
    Nome: Heráclito Verçosa da Silva (Conhecido entre os ex-alunos como Professor B.O.).
    Cargo: Professor EBTT (Aposentado).

Presidente da Comissão durante 20 edições do Encontro (incluindo o XXIII Encontro) e
um dos principais incentivadores da criação do mesmo.

2. O evento tem uma Programação?
    Sim (programação anexa).

3. Qual a importância de o IF Baiano realizar o Encontro Ex-Alunos?
É importante, porque proporciona a troca de experiências e a possibilidade de conseguir
estabelecer parcerias, uma vez que vários ex-alunos da instituição são empresários de
sucesso,  podendo,  inclusive,  promover  estágios,  para  nossos  alunos,  assim  como
possíveis contratações desses estudantes, após a conclusão do curso.



4. É esperada uma média de quantos participantes?
Entre 800 e 1.000 ex-alunos e uma média de 200 convidados destes (cerca de 1.200
pessoas, no total).

5. Qual é a expectativa para o evento?
De modo geral, é a possibilidade de reunir estudantes de várias turmas, ou seja, várias
gerações.

6. Maiores surpresas que a instituição tem com a realização desse evento?
É  perceber  que  muitos  de  nossos  alunos,  oriundos  do  interior  e,  de  comunidades
carentes,  conseguiram  galgar  posições  de  destaque  no  cenário  nacional  e,  que
humildemente, reconhecem o papel da instituição em suas histórias de sucesso.

7. O que tem de diferente na edição deste ano em relação aos anos anteriores?
Melhor organização e divulgação do evento, além de oferecer entretenimento, tanto
para os egressos, quanto para os seus convidados (familiares e outros).

8. Existe algo que não perguntei e gostaria de comentar?
Como ex-aluno da instituição, tendo me tornado, posteriormente, servidor da mesma e,
sendo um dos incentivadores da criação do Encontro, uma das maiores felicidades para
mim é a possibilidade de reencontrar ex-alunos e contemporâneos.


