
IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa, um espaço que transforma 

Quem olha de fora, talvez não compreenda ou considere exagero, descrever o IF Baiano -
Campus Bom Jesus da Lapa, como um ambiente que forma e transforma pessoas para
vida.  Uma  instituição  de  ensino,  que  para  além  de  profissionais,  forma  pessoas
conscienciosas de seu papel na sociedade, de como interagir com as pessoas, enfim,
nele são formados seres humanos melhores. Este espaço acolhe a todos em todos os
sentidos, e mesmos com suas limitações que o impedem de ofertar a sua comunidade,
tudo aquilo que precise e/ou mereça, desdobra-se para aproximar ao máximo desses
desejos  e  superar  estas  limitações.  Buscando  proporcionar  o  melhor  ambiente  de
aprendizado possível, possibilitando melhoras nas condições de estudo, incentivando a
pesquisa e desenvolvendo o real  potencial  dos seus alunos.  Muito  mais  que isso,  O
Campus Lapa é um verdadeiro treinamento para a vida, com suas experiências boas e
ruins, com seus avanços e retrocessos, além de constantes desafios a serem superados,
sempre mostrando que todo o esforço vale a pena e que todo o processo nos torna mais
completos.  Entendemos que  com determinação  é  possível  alcançar  as  recompensas,
mesmo com adversidades no caminho. Nele, aprendemos a pensar de forma crítica, a
entender a sociedade ao qual integramos, quais nossas responsabilidades com a mesma,
conhecemos pessoas, culturas e realidades distintas, entendemos que o conhecimento é
maior mais poderosa arma e que esse conhecimento - se bem usado - é capaz de abrir
qualquer porta e superar qualquer obstáculo. Há quem ainda diga que é exagero o que
expus,  mas eu não me importo,  o  IF  Campus Lapa,  transforma pessoas -  como me
transformou -, realidades, e sei continuará o fazer o que ele faz de melhor, que é formar
profissionais aptos e cidadãos conscientes. Somente 10 anos se passaram e muito foi
feito, mas este é apenas o início do trajeto desta esplendorosa instituição.
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