
APRESENTAÇÃO

A Jornada Pedagógica 2014 do IF Baiano Campus Governador 
Mangabeira, com o tema Interdisciplinaridade e estratégias 
integradoras: entrelaçando saberes e prá�cas na construção 
cole�va, busca a interação, reflexão e debate de temas 
diretamente relacionados à práxis pedagógica e administra�va 
do campus.Um momento de trocas de experiências e 
discussão, a Jornada Pedagógica 2015 obje�va a construção de 
uma educação integrada de qualidade, por meio de um 
esforço conjunto e con�nuado dos profissionais envolvidos no 
processo.

Período: 
02 a 06 de março de 2015 

Público: 
Comunidade Acadêmica

Interdisciplinaridade 
e estratégias integradoras: 
entrelaçando saberes e práticas 

na construção coletiva

PROGRAMAÇÃO

04/03/2015 (quarta-feira)

14:00 às 17:00 - 

12:00 às 14:00 - 

Ar�culando ideias alinhando ações
com apresentação de setores (SRA, CAE e os núcleos,  
NURI, UTIC, Pesquisa e Extensão) 

Palestra:
Interdisciplinaridade e estratégias integradoras                                                
Profª Hildonice de Souza Ba�sta
Diretora de Planejamento e Desenvolvimento de Ensino

Café Cultural 

Intervalo para almoço 

08:00 às 09:00 - 
09:00 às 12:00 - 

02 e 03/03/2015 (segunda e terça-feira) 

 

 

Planejando 2015:  Esboçando Plano de Curso 
Preenchimento do PIT
Idealizando projetos de Ensino, pesquisa e extensão.
Propondo cursos de nivelamento 

05/03/2015 (quinta-feira)

08:00 às 09:00 - O curso que temos o curso que queremos: 
repensando valores e ações (Coordenadores de Curso) 

09:00 às 12:00 -  Oficinas- Socializando ementas 
e entrelaçando saberes (finalização do plano de curso) 

14:00 às 17:00  -  

12:00 às 14:00 - 
 

Intervalo para almoço 

Oficinas-  Estratégias integradoras: 
entrelaçando saberes e prá�cas na construção cole�va 
(elaboração de Projetos Integradores, viagens técnicas, 
oficinas, seminários e eventos) 

06/03/2015 (sexta-feira)
08:00 às 12:00 - Socializando das Estratégias integradoras

Reunião Direção Acadêmica e Coordenação de Ensino
PAUTA: - Socialização de Minutas PROEN;
- Apresentação de Regimentos (Pesquisa, Extensão, 

- Socialização de planejamento e ações para Estudo de Demandas. 
- O que Ocorrer. 

14:00 às 16:00 - 

   Uso de Laboratórios);

Baiano
Campus Governador Mangabeira
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