
RELEASE DO XXIII ENCONTRO DE EX-ALUNOS

Data: 03 de julho de 2016
Horário de início: a partir das 07h30min
Horário de encerramento: 18h
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Catu 
Endereço: Rua Barão de Camaçari, nº 118; Bairro: Centro, CEP: 48110-000; Catu(BA)
Obs.: no local do evento haverá stands de degustação e exposição de empresas

Evento I: 
Horário: das 07h30min às 08h:  Café da manhã para ex-alunos, que pernoitarem na Instituição
e/ou que chegarem muito cedo à mesma (máximo de 100 pessoas)
Local: Refeitório do Campus

Evento II:
Horário: das 08h às 08h30min: Realização de cadastramento e atualização de dados de egressos,
além de assinatura do Livro de Ouro 
Obs.: o ex-aluno que, por ventura, não assinar o Livro de Ouro, no hall de entrada (das 07h30min
às 08h), poderá fazê-lo a qualquer momento durante o evento)
*O cadastramento tem como propósito  possibilitar  o acompanhamento  da vida profissional  do
egresso (atividades desenvolvidas no setor agropecuário e/ou em outros setores), além de servir
também, como subsídio, para a emissão de documento, que ateste o tempo de aluno-aprendiz, para
fins de cômputo, quando da aposentadoria do ex-aluno.

Evento III:
Horário: das 08h30min às 10h: Abertura do Evento (Celebração de Culto Ecumênico)
Celebrante: Padre Silvano Moura
Local: Auditório do Campus Catu

Evento IV:
Horário: das 10h às 11h30min - Solenidade 
Composição da Mesa de Honra (Tempo de fala para cada um dos membros da Mesa: 5 min)
- Geovane Barbosa Nascimento (Reitor do IF Baiano);
- Osvaldo Santos de Brito (Diretor-geral do IF Baiano - Campus Catu);
- Geranilson Dantas Requião (Prefeito do Município de Catu – Bahia);
- Heráclito Verçosa da Silva (Presidente da Comissão do XXIII Encontro de Ex-alunos)
Local: Auditório do Campus Catu

Homenagens:
Ex-alunos Homenageados:
- Adilton Rubem Santos Gonçalves (Turma de 1990) 
- Genésio Pereira (Turma de 1994)
- Marcos Rocha (Turma de 1982)
Servidor Homenageado: 
- João Batista Alves Novais 



Apresentação de proposta dos egressos, de criação da Associação de Ex-alunos  (por Deusimar
Loiola)
*A Associação de Ex-alunos, tem por objetivo arrecadar e gerenciar contribuições financeiras,
para fins de custeio de despesas com a realização dos próximos Encontros de Ex-alunos. 

Evento V:
Horário: das 12h às 13h30min: Almoço
Local: Refeitório do Campus 

Evento VI:
Horário:  das  13h30min  às  18h: Confraternização  entre  os  ex-alunos,  familiares  e  demais
convidados, com apresentações de bandas de forró
Local: Ginásio de Esportes do Campus
Obs.: haverá  também,  atividades  de  entretenimento,  para  o  público  infantil,  com  piscinas  de
bolinhas, camas elásticas, dentre outras, ao lado do Ginásio de Esportes.

Evento VII:
Horário de Encerramento: 18h


