
Caro estudante,
Iniciamos o semestre letivo 2022.1. Será o início de uma longa 
caminhada rumo à formação de cada discente do curso Gestão da 

Tecnologia da Informação. Esperamos que este período seja marcado 
pelo crescimento pessoal e profissional e pelo fortalecimento dos

laços interpessoais. Seremos flexíveis, estaremos abertos às
mudanças necessárias para que de fato ocorra uma aprendizagem 
significativa. Este curso busca desenvolver competências de gestão

da tecnologia da informação nas organizações, de modo que
os discentes detenham conhecimentos, habilidades e atitudes, 

para atuar na gestão da informação, através das tecnologias e dos
processos que suportam seu processamento nas organizações. 

Sejam bem – vindos!

“A tecnologia move o mundo.”  (Steve Jobs)
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19:10 às 19:15 – Abertura - vídeo institucional

19:15 às 19:45 - Composição da mesa 

Diretor Geral; Diretor Acadêmico; Diretora Administrativa; Coordenador Geral de Ensino; 
Coordenador do Curso

19:45 às 20:45 – Bate papo com os membros do NDE(Núcleo Docente Estruturante)

Danyele de Oliveira Santana e Caio Henrique Rodrigues carvalho, professores do IF Baiano – Campus 
Bom jesus da Lapa

20:45 às 21:15 - Apresentação do curso, calendário e horário de aula

Prof. Tiago do Carmo Nogueira – Coordenador do Curso, do IF Baiano – Campus Bom jesus da Lapa

21:30 às 22:00 - Apresentação das dependências do campus (sala de aulas, laboratórios, biblioteca, 
recursos tecnológicos, etc.)

Diretores e coordenador de curso

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO 2022.1

08/08/2022

19:15 às 20:15 - Palestra – O desenvolvimento de aplicativos móveis: tendências contemporâneas, 

segurança em TI e empreendedorismo

Profº Victor Ramon dos Santos Cruz

20:15 às 20:45 - Apresentação da organização didática da Educação Superior

Taídio Pereira de Oliveira

20:45 às 21:00 - Diálogo com Coordenação de Assuntos Estudantis - CAE

Equipe da CAE

21:00 às 21:20 -  Orientações da secretaria acadêmica e biblioteca 

Jorge Abdon e Simone Rios

21:20 às 21:50 - Apresentação da Coordenação de Pesquisa

Prof. Eurileny Lucas Almeida

21:50 as 22:20 – Apresentação da Coordenação de Extensão

Júnio Batista Custódio

09/08/2022

21:15 às 21:30 - Coffee break (pausa para o café)
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