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CURSOS OFERTADOS, POLÍTICAS DE APOIO AO ENSINO E EVENTOS DO SEMESTRE   NESTA EDIÇÃO 

O IF Baiano Campus Bom Jesus da 
Lapa oferta atualmente nove cursos, 
com aproximadamente 787 
estudantes matriculados no ano de 
2019.  

A instituição tem como missão 
oferecer educação profissional e 
tecnológica de qualidade, pública e 
gratuita, nas diferentes modalidades, 
preparando pessoas para o pleno 
exercício da cidadania e contribuindo 
para o desenvolvimento social e 
econômico do país, através de ações 
de ensino, pesquisa e extensão. 

Por estar inserido no Território de 
Identidade Velho Chico, região 
historicamente marcada pela 
insuficiência de políticas voltadas 
para o amplo acesso educacional e 
social, o Campus Bom Jesus da Lapa 
desenha um papel fundamental 
enquanto vetor do desenvolvimento 
regional, em razão das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Neste 
contexto, a promoção de uma 
educação inclusiva é de fundamental 

importância, seja no tocante à 
política de ingresso, na qual são 
reservadas a maior parte das vagas 
para alunos oriundos de escolas 
públicas, ou principalmente pela 
prática de políticas de permanência e 
êxito. 

Cursos Ofertados 
 

Cursos Técnicos Integrados ao 
Ensino Médio 

Nesta modalidade, os alunos cursam 
além das disciplinas da base comum 
curricular do ensino médio, 
disciplinas técnicas para compor sua 
formação profissional. 

Atualmente são ofertados os 
seguintes cursos: 

I - Técnico em Agricultura 

Curso voltado para a formação de 
profissionais que desenvolvem 
atividades ligadas à agricultura, aptos 
a atuar em empresas de produção e     

consultoria agrícola,  instituições de 
assistência técnica, extensão rural e 
pesquisa, comércio de equipamentos 
e produtos agrícolas, unidades de 
produção familiar, cooperativas e 
associações de produção agrícola 
dentre outros. 

 
Alunos do Curso de Agricultura Integrado 

II - Técnicos em Agroecologia 

O curso busca a formação de 
profissionais para atuarem em 
sistemas de produção agropecuária e 
extrativista fundamentados em 
princípios agroecológicos, de modo a 
potencializar a articulação entre a 
gestão e conservação dos recursos 
naturais, e a sustentação econômica 
dos sistemas produtivos. 

Sobre o Campus Bom Jesus da Lapa 
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Alunos do Curso de Agroecologia Integrado 

III - Técnico em Informática 

O curso promove a formação de 
profissionais em nível médio com 
competências e habilidades para 
atuar crítica e reflexivamente na 
sociedade, no mundo do trabalho e 
nas diversas áreas de informática, 
capazes de desenvolver programas 
computacionais e realizar 
manutenção e suporte de 
computadores e redes, tanto em 
hardware quanto software. 

Cursos Técnicos Subsequentes ao 
Ensino Médio 

Nestes cursos, o aluno ingressante  já 
deve ter concluído o ensino médio e 
terá que cursar apenas disciplinas 
técnicas. Atualmente, são ofertados 
os cursos:  

I - Técnico em Agricultura 
Subsequente  

Curso que habilita profissionais com 
conhecimento teórico-prático 
vinculado ao setor de produção 
agrícola, para atender as demandas 
de produtores rurais, povos 
quilombolas, agricultores familiares, 
comunidades ribeirinhas etc.  

 
Alunos do Curso de Agricultura Subsequente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Técnico em Informática 
Subsequente 

O curso busca formar profissionais 
para atuar na elaboração de projetos, 
implementação, avaliação, suporte e 
manutenção de sistemas de 
tecnologias de processamento e 
transmissão de dados e informações, 
incluindo hardware, software, 
aspectos organizacionais e humanos, 
visando a aplicações na produção de 
bens, serviços e conhecimentos. 

 

 

 

 

 

Cursos Superiores de Graduação e 
Pós-Graduação 

I – Engenharia Agronômica  

O Curso Superior em Engenharia 
Agronômica busca formar 
profissionais para atuar em empresas 
de produção e consultoria 
agropecuária; instituições de 
assistência/assessoria técnica, 
ensino, extensão rural e pesquisa; 
comércio de equipamentos e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produtos agrícolas; unidades de 
produção familiar; cooperativas e 
associações de produção agrícola e 
também de forma autônoma. 

 
Alunos do Curso Superior de Eng. Agronômica 

II – Especialização em Educação 
Matemática 

 A Especialização em Educação 
Matemática busca proporcionar a 
formação continuada e 
interdisciplinar de professores que 
atuam com a Matemática ou áreas 
afins, contribuindo para a oferta de 
uma educação pautada no 
planejamento, implementação e 
avaliação de práticas de ensino e 
aprendizagem matemática, 
relacionadas aos múltiplos 
contextos, níveis e modalidades da 
educação básica. 

II - Especialização em Educação do 
Campo  

Alunos em atividade no laboratório 
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Este curso tem como objetivo 
proporcionar formação continuada 
interdisciplinar a educadores de 
escolas do campo, buscando 
contribuir na oferta de uma educação 
do campo contextualizada às 
realidades socioculturais e 
econômica dos povos do campo, de 
qualidade e em conformidade com as 
Diretrizes Nacionais Operacionais 
para a Educação do Campo.  

 

 

Cursos ofertados com carga horária 
de até 160 horas e têm como o 
público-alvo os servidores, discentes 
e público externo. Neste ano foram 
ofertados os seguintes cursos: 

Canto Coral 

Modalidade formação inicial, tem 
como objetivo propiciar formação 
musical por meio de aprendizado 
ativo de atividades relacionadas ao 
canto coral. 

Prática de Conjunto Instrumental 

Modalidade formação inicial, visa 
aprimorar os conhecimentos 
musicais por meio da prática 
instrumental, além de promover a 
cidadania e a inclusão social por meio 
da música. 

 Operador de Computador 

O curso busca formação de 
profissionais que instalam, 
configuram e operam sistemas 
operacionais cliente, aplicativos de 
escritório e periféricos. 

Teórico-Prático de Licitações 

Curso destinado a micro e pequenos 
empreendedores da região de Bom 
Jesus da Lapa, com o objetivo de 
qualificá-los para a operação de 
pregões eletrônicos.  

 

 

 

 

 

Redes de Computadores 
Residenciais 

Curso destinado a qualquer cidadão 
interessado em atuar ou que já atue 
em funções para as quais o 
conhecimento acerca de 
configuração de redes de 
computadores no ambiente Windows 
é essencial. 

Eventos realizados 
 

Encontro de Educadores de Serra 
do Ramalho 

Através de uma articulação do 
Campus com a Secretaria de 
Educação de Serra do Ramalho, foi 
realizado em 13 de abril, o Encontro 
de Educadores da Educação do 
Campo de Serra do Ramalho-BA. 
Com o propósito de relacionar teoria 
e prática, foram debatidos temas 
diretamente ligados ao cotidiano da 
sala de aula, no sentido de mediar o 
”pensar e o fazer a educação do 
campo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oficina – Encontro de Educadores 

1° Simpósio de Educação Inclusiva 
no Território Velho Chico 

No dia 19 Julho, foi realizado o 1° 
Simpósio de Educação Inclusiva no 
Território Velho Chico, com o 
objetivo de discutir a inclusão de 
pessoas com necessidades 
educacionais específicas, 
atendimento educacional 
especializado (AEE), bem como, 
compartilhar experiências, relatar 
desafios e possibilidades na educação 
inclusiva. A ação possibilitou a 
formação de profissionais das 
cidades de Bom Jesus da Lapa, 
Igaporã, Malhada, Matina, Muquém 
do São Francisco, Paratinga, Riacho 
de Santana, Santa Maria da Vitória, 
Serra do Ramalho, Sítio do Mato e 
Vitória da Conquista.  

 

Cursos de Formação Continuada 

Alunos dos Cursos de Pós-Graduação 

Encontro de Educadores Simpósio de Educação Inclusiva 
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Programa de Nivelamento  
 

O programa é composto de ações 
que contribuem para a melhoria da 
qualidade dos cursos da Educação 
Profissional de Nível Médio e da 
Educação Superior, 
proporcionando um aumento 
qualitativo da aprendizagem, na 
medida em que possibilita, por 
meio de cursos de nivelamento, a 
revisão de conteúdos considerados 
elementares em seu itinerário 
formativo. 

Assistência Estudantil 
 

Através dos programas de 
Assistência Estudantil, foram 
disponibilizados, pelo PAISE, 116 
Auxílios Transporte, 30 Auxílios 
Permanência, 03 Auxílios Creche e 18 
Auxílios Moradia, totalizando 167 
bolsas, correspondente à 63,7% dos 
alunos solicitantes. Para o Auxílio 
Eventual, foram contemplados 13 
discentes, atendendo solicitações de 
óculos de grau e tratamentos 
odontológicos. No Programa de 
Alimentação Estudantil, além do 
almoço e do lanche no turno noturno, 
foi implementado no Campus o 
lanche no turno matutino e 
vespertino para todos os alunos. 

Atendimento ao estudante 
 

Tem por objetivo acompanhar 
individualmente os processos de 
ensino e de aprendizagem dos(as) 
estudantes regularmente 
matriculados, ampliando as 
possibilidades de êxito no itinerário 
curricular e reduzindo os índices de 
retenção e de evasão. 

Tutoria de Ensino 
 

Tem como finalidade zelar pelo 
itinerário formativo, social e 
profissional dos(as) estudantes, 
acompanhando-os(as) e 
orientando-os(as), durante o 
período que estiverem 
regularmente matriculados(as) nos 
cursos presenciais de Graduação. 
Dentre os objetivos a tutoria busca 
contribuir com a redução dos 
índices de retenção e evasão do 
processo educativo. 

Monitoria de Ensino 
 

É compreendida como uma 
atividade acadêmica para a melhoria 
do ensino dos Cursos Técnicos de 
Nível Médio e dos Cursos de 
Graduação, através do 
estabelecimento de novas práticas e 
experiências educacionais, da 
articulação entre teoria e prática, 
bem como da integração curricular 
em seus diferentes aspectos. 

Projeto Cuca Legal 
 

A atividade foi implantada em uma 
parceria do NAPSI e Pró Saúde, 
para tratar durante todo o ano 
letivo de temas relacionados à 
saúde mental e atividades do 
cotidiano estudantil. O projeto é 
realizado em formato de palestras, 
cine debate, rodas de conversas, 
oficinas e encontros formativos 
com a participação livre de todos 
alunos do campus e de servidores, 
introduzindo temáticas como: 
racismo, bullying, autoestima, 
timidez, ansiedade, depressão, 
visando sempre a prevenção e o 
cuidado, a permanência e o êxito. 

“Todo esse processo foi de suma 

importância para o meu crescimento 

pessoal pois tive que desenvolver 

habilidades como responsabilidade e 

comprometimento para desenvolver 

um trabalho sério e de qualidade. 

Além de ter revisado o assunto para 

poder ensinar, o que está 

contribuindo até para as aulas desse 

ano (BEATRIZ CORDEIRO – 2º Ano – 
Informática, 2019). 

A voz do aluno 

Políticas e Programas de Apoio ao Ensino 

Nivelamento – Cursos Integrados 

Monitoria de Ensino – Eng. Agronômica 

Projeto Cuca Legal 
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Incentivo à ciência, arte 
e à cultura 

 
SALAS TEMÁTICAS 

FATOS RÁPIDOS 

As salas temáticas foram 
atividades interdisciplinares do 
primeiro semestre de 2019, 
idealizadas pelos professores das 
áreas de História, Geografia, 
Sociologia e Artes e consistiram 
em exposições orais, culturais, 
artísticas e científicas dos 
estudantes dos Cursos Técnicos 
Integrados do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano (IF Baiano), Campus Bom 
Jesus da Lapa.  

 
Salas Temáticas 

As temáticas foram pautadas em 
conhecimentos relacionados à 
Geografia, à História, à 
Sociologia, às Artes, à Filosofia, à 
Química e à Física, abordadas de 
forma criativa pelos estudantes. 

A culminância ocorreu no dia 29 
de maio de 2019, e contou a 
presença de professores e de 
estudantes de escolas municipais 
e privadas de Bom Jesus da Lapa, 
além dos discentes de Engenharia 
Agronômica e do subsequente, 
servidores do próprio IF Baiano e 
pais de estudantes. 

 
Salas Temáticas 

FESTIVAL DE ARTE E 
MÚSICAS 

Com o objetivo de fortalecer as bases 
socioculturais e artísticas, o IF Baiano 
Campus Bom Jesus da Lapa, através 
da Pró-Reitoria de Extensão e da 
Coordenação de Extensão, realizou 
no dia 09 de maio de 2019, o Festival 
de Arte & Música – FAMIF BAIANO. 
Ao todo foram trinta e duas 
apresentações, sendo quatorze 
interpretações musicais e dezoito 
performances artísticas. 

 
Performance Artística FAMIF 

Os vencedores participaram da etapa 
estadual do evento, realizado em 
Salvador-BA, entre os dias 03 e 05 de 
junho. O Campus foi representado 
em Salvador com as seguintes 
apresentações: “Bobo ou mágico” 
com interpretação musical vocal 
autoral dos discentes Marcos Antônio 
da Silva Souza e Luan Rocha; 
“Imitose” com a apresentação teatral 
das estudantes Sthéfane Carvalho, 
Rafaela Maciel, Isabella Monique e 
Bruna Hilda, na categoria 
performance artística e “A arte de ser 
mulher”, na categoria performance 
artística, interpretada pelas 
servidoras Valdineia Antunes e 
Adevanucia Nere.

 
Performance Artística FAMIF 

 

 
Finalistas FAMIF 

GRUPO DE TEATRO 
O Grupo de teatro do IF Baiano – 
Campus Bom Jesus da Lapa foi criado 
em 2015 e desde então se reúne 
semanalmente, às sextas-feiras, 
através de oficinas que trabalham 
técnicas de voz, expressão corporal, 
respiração e movimento. O grupo é 
composto de 25 alunos dos diversos 
cursos. Os textos trabalhados 
compõem o repertório literário 
nacional.  

 
Apresentação Teatral – Sertão em Cores 

 
Apresentação Teatral – Sertão em Cores 
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