
PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE E CULTURA DO IF BAIANO – CAMPUS ITAPETINGA

Dia 30/07/15 (quinta-feira) – TARDE 
14:00h – Boas vindas com Diogo no sax e Voz e Violão com Wagner Brito (Tenda)
14:10h – Apresentação da programação e composição da comissão julgadora (Tenda)
14:20h – Concurso de música (Tenda) – Candidatos: discentes e servidores do Campus
16:20h – Intervalo para sorteio de brindes (Tenda) e Festival de doces e salgados (área de alimentação)
16:30h - Resultado e premiação do concurso de música (Tenda)
17:00h – Pedro e Banda (Tenda)

Dia 30/07/15 (quinta-feira) – NOITE 
18:00h - Grupo de Teatro de ADORART de Itarantim (Tenda)
19:00h - Capoeira com o grupo Associação Vôo de Liberdade de Itapetinga (Tenda)
20:00h - Terno de Reis com Valdinho da Viola Verde de Itapetinga (Tenda)

EXPOSIÇÃO DE ARTE
 Arte Plásticas/mosaico e Feira literária com doação e troca de livros (Biblioteca)
 Produtos em argila, pintura e artesanato em geral de Itapetinga, Peças em epox e quadros a óleo de Itororó 
      e Esculturas em madeira de Rio do Meio (Sala temática)

Dia 31/07/15 (sexta-feira) – MANHÃ 
08:00h – Boas vindas e apresentação da programação (Tenda)
08:15h – Composição da comissão julgadora para o concurso de dança (Tenda) 
08:30h - Apresentação dos alunos do CAIC (Tenda)
09:00h - Apresentação da Academia Equilíbrio(Tenda)
09:30h – Apresentação dos alunos da COOEDITA com demonstração da METACC* (Tenda)
10:00h – Intervalo para sorteio de brindes (Tenda) e Festival de doces e tortas (área de alimentação)
10:20h – Concurso de dança (alunos do Campus)
10:45h – Resultado e premiação da competição de dança (Tenda)
11:00h – Oficina de Grafite (área externa)
12:00h – Intervalo do almoço
* METACC - Mostra Estudantil de Talentos nas Artes e Ciências da Cooedita (Cooperativa Educacional de Itapetinga).

Dia 31/07/15 (sexta-feira) - TARDE
14 às 16:00h – Atividades simultâneas:

 Cinema com Jorge Bispo (Sala temática)
 Premiação Curta Filosofia com Carolina Oliveira (Sala temática)
 Oficina de História em Quadrinhos, Cartun e Charge com Gil Brito (Sala temática)
 Oficina de Book Fotográfico com Manuela Souza (Sala temática)
 Oficina de Design Facial com Rondinelli Freitas (Sala temática)
 Oficina de Graffiti com o artista Júlio Ferreira e Cristiano Vilarino (área externa)
 Festival de doces e tortas (área de alimentação)

16:00h - Entrega de medalhas e brindes aos vencedores da Premiação Curta Filosofia (Tenda)
16:30h - Apresentação da Comunidade Quilombola da Lagoinha /Nova Canaã: 

 Samba de Bumbo – Cantiga de Roda – Passo Gavião - Tatu sobe no Pau (Tenda) 
 Dança com Trança de Fitas (Tenda)

18:00h - Encerramento e sorteio de brindes (Tenda)

EXPOSIÇÃO DE ARTE
 Arte Plásticas/mosaico e Feira literária com doação e troca de livros (Biblioteca)
 Produtos em argila, pintura e artesanato em geral de Itapetinga, Peças em epox e quadros a óleo de Itororó, 

Esculturas em madeira de Rio do Meio e Obras de arte reciclaveis de Itarantim (Sala temáica).


