
PROPOSTA DE CALENDÁRIO ACADÊMICO 2015 
PÓS-GREVE É ENVIADO À PROEN

ALUNOS RECEBEM MENÇÃO HONROSA NA OBMEP  

Nos meses de outubro e novembro, foram 
realizadas três reuniões com a comissão 
responsável  pela elaboração das propostas 
para o Calendário Acadêmico 2015, pós-greve, 
que tem a seguinte composição: Carlito José 
de Barros Filho, representante dos técnicos 
administrativos e presidente da comissão, 
Leandro Santos Peixoto, representante da 
Gestão do Campus, Djalma Gomes Meira 
Gomes, representante dos docentes, Giliarde 
Alves Reis, representante dos discentes dos 
cursos superiores, Ângela Gabryelle Teixeira 
Alves, representante dos discentes dos cursos 
da EPTNM e Marly Eva Pereira Bernardo 
Lima, representante dos pais/responsáveis.

 A partir dessas reuniões, foi elaborada uma 
única proposta, fundamentada nas orienta-
ções institucionais e contribuições da 
comunidade acadêmica, para ser enviada à 
Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), para ser 
avaliada.

Esse calendário apresenta um período de 
200 dias letivos, sendo 172 dias úteis e 28 
sábados. O primeiro semestre, iniciado em 01 
de junho de 2015, terminará em 11 de março de 
2016, e o segundo semestre inicia-se em 28 de 
março de 2016, com término em 30 de julho de 
2016.
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Reportagem: Ana Cláudia Martins e Layne Castro

DATAS PREVISTAS PARA 
OS PRÓXIMOS SEMESTRES

Parabenizamos estes  a lunos  que 
receberam menção honrosa na edição 2015 
da Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP).

Eles se destacaram num universo de mais 
de 18 milhões de alunos. Parabenizamos os 
servidores que aplicaram as provas da 1ª 
Fase, prepararam seus alunos e os incentiva-
ram a participar da 2ª Fase. A vocês, o nosso 
reconhecimento.

JORNAL IF ACONTECE
PROJETO VINCULADO AO PBIEX JR 2014 - Jornal Escola: a via da leitura, abrindo caminhos
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CAMPUS GUANAMBI - TIRAGEM: 200 CÓPIAS 

CAMPUS GUANAMBI GANHA
NOVOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

1ª EDIÇÃO - DEZEMBRO/2015

IF Baiano - Campus Guanambi 

Oganhou novos canais de comunica-
ção. Através do Núcleo de Comu-

nicação e Eventos, foi criado o site IF 
ACONTECE, desenvolvido para divulgação 
de notícias relacionadas às atividades do dia-
a-dia do Campus.

O novo site é integrado às redes sociais e 
permite uma fácil navegação entre as notícias 
do Campus. Tem como finalidade fortalecer o 
nome da Instituição no âmbito da comunida-
de escolar e comunidade externa.

Através do Programa de Iniciação à 
Extensão - PBIEX JR 2014, as alunas do 
ensino médio integrado, Ana Cláudia Martins 
Souza e Layne Rocha de Castro, tiveram 
projeto aprovado pela Pró-Reitoria de Exten-
são e em parceria com o Núcleo de Comunica-
ção e Eventos, desenvolveram o Jornal 
Escola: a via da leitura, abrindo caminhos. No 
projeto, elas tiveram a orientação da 
servidora Leila Miranda, Técnica em Assun-
tos Educacionais. 

Serão 3 edições bimestrais, que têm como 
finalidade fortalecer a divulgação das ativida-
des de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Campus Guanambi.

Acesse: ifacontece.wordpress.com

CAMPUS GUANAMBI 20 ANOS - EU FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA
Neste ano de 2015, o IF Baiano Campus 

Guanambi está completando 20 anos de 
existência, sendo 13 anos como Escola 
Agrotécnica e 7 como Instituto Federal.

Foram muitas conquistas e realizações! Para 
celebrar este momento histórico, lançamos a 
campanha “Campus Guanambi Eu Faço Parte 
Dessa História”, que contempla todos que já 
estudaram ou trabalharam no Campus Gua-
nambi em algum período. A campanha é 
destinada, também, àqueles que atualmente 
fazem parte do Campus, como alunos, servido-
res ou parceiros.

Para participar é fácil: basta publicar, no 
Facebook, uma foto (atual ou antiga), incluir o 
seu nome completo, ano de referência e a 
hashtag:

 #CampusGuanambiEuFaçoParteDessaHistória. 

Todas as fotos serão postadas no grupo do 
Face, e as mais curtidas serão publicadas no site 
IF Acontece e no portal do Campus.

AGNEL TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR - 1CA
CARLOS OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA    - 1AB
DANIELA COTRIM FAGUNDES               - 1AB
GILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 3AB
GUILHERME CARDOSO DALTRO             - 2AA
HEBERT MOREIRA BALIZA                       - 3AB
HIGOR DE QUEIROZ RIBEIRO                   - 1BA
JADYELLE DOS SANTOS TEIXEIRA          - 3AB

#CampusGuanambiEuFaçoParteDessaHistória
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EDITORIAL

PBIEX JR - 2014
JORNAL ESCOLAR: A VIA DA LEITURA,
ABRINDO  CAMINHOS

EXECUÇÃO:

ANA CLÁUDIA MARTINS
LAYNE CASTRO

ORIENTAÇÃO:

LEILA MIRANDA

VOLUNTÁRIOS

ISA CARVALHO
RESMAR ROCHA

Núcleo de Comunicação e Eventos

IF BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

EDIÇÃO BIMESTRAL

TIRAGEM: 200 CÓPIAS

CONTATO: 
ascom@guanambi.ifbaiano.edu.br
laycastrogbi@hotmail.com

EXPEDIENTE

#DigaAí

QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE BULLYING?

“É uma prática que pode destruir a vida de alguém, pois fere a moral.”
                                           – Tec. Agropecuária, 3º BAIsa Carvalho 

“Eu apoio (e muito) o combate ao bullying, e não dá para negar que nos últimos 
anos o colégio tem feito um bom trabalho quanto a isso.”

                     Elizeu Montalvão – Engenharia Agronômica, 5º sem.

“Deixando um pouco de lado a ideia de bullying que todos já conhecem e já 
possuem opinião formada, vou ressaltar aqui o bullying que acontece entre amigos 

ou pessoas próximas. No grupo de amigos, na rodinha dos colegas ou até mesmo 
na família, sempre surgem aquelas brincadeiras 'tirando sarro' de alguém. Ocorre 

sem malícia alguma, porém pode machucar potencialmente a vítima.”
                                            Maria Luísa – Tec. Agropecuária, 3º BA

Ler, para que?

Ultimamente, as crianças e jovens leem 
muito pouco,e às vezes se perguntam: Ler 
para que? Essa é a pergunta. Ler sim é 
muito importante!  Lendo, podemos 
melhorar nossa fala, nossa escrita, ficamos 
com a mente mais aberta para qualquer 
assunto. Mas, hoje em dia, as pessoas 
quase não leem pela falta de incentivo e 
também porque, normalmente, os jovens 
só ‘‘estão’’ no computador, celular, etc.

Para não perder esse costume o projeto de 
extensão “Jornal Escolar: A via da leitura, 
abrindo caminhos” propõe resgatar esse 
meio de comunicação tão importante, e 
proporcionar aos alunos do Instituto 
Federal Baiano acesso à informações 
significativas com mais facilidade. Na 
oportunidade, os estudantes também 
poderão exteriorizar suas ideias dentro da 
escola, ou fora dela; poderão manifestar as 
suas inquietações, dar largas à sua 
criatividade, exercer o senso crítico, 
sugestionar, opinar e debater temas ou 
questões que os preocupem.

Nessa perspectiva, nós, Ana Cláudia 
Martins e Layne Rocha, agradecemos ao 
Núcleo de Coordenação de Comunicação e 
Eventos (Tiago Marques), à orientadora 
Leila Miranda, ao Diretor Roberto Lima e 
aos voluntários Resmar Rocha e Isa 
Carvalho, por todo apoio e colaboração 
para a concretização desse projeto.

Ana Cláudia Martins e Layne Castro

 PBIEX JR

ALUNOS DO CAMPUS GUANAMBI 
SÃO PREMIADOS NA MIC E NO CONNEPI

incentivo à pesquisa do Campus 

OGuanambi vem mostrando bons 
resultados. São dezenas de pesquisas 

científicas publicadas todos os anos em 
congressos e revistas científicas em todo o 
país. Recentemente, alguns destes trabalhos 
ganharam destaques em suas apresentações.

MIC
A IV Mostra de Iniciação Cientifica do IF 

Baiano, que aconteceu no mês de Novembro, 
em Ilhéus, região Sul da Bahia, contou com 
apresentações de diversos trabalhos de 
alunos do Campus. Das cinco melhores 
apresentações orais escolhidas pela comissão 
cientifica, quatro foram feitas por alunos do 
Campus Guanambi, resultado que mostrou a 
qualidade das pesquisas desenvolvidas na 
instituição. 

Os estudantes ficaram com a 1ª, 3ª, 4ª e 5ª 
colocação no ranking do MIC. São eles: 
Vagner Alves Rodrigues Filho, Lilian Leal 
Lourenço, Igor Nogueira de Castro e Marcelo 
Couto de Jesus, todos do curso de Engenharia 
Agronômica.
. 

CONNEPI
Aconteceu entre os dias 30 de Novembro e 

03 de Dezembro, em Rio Branco, capital do 
Estado do Acre, o X Congresso Norte e 
N o r d e s t e  d e  P e s q u i s a  e  I n o v a ç ã o 

(CONNEPI). A estudante de Tecnologia em 
Agroindústria, Rafaela da Silva Rodrigues, 
apresentou um trabalho que foi selecionado 
entre os três melhores pôsteres na área de 
ciências agrárias.

O trabalho apresentado por Rafaela, 
intitulado “Qualidade físico-química e 
microbiológica do leite cru produzido no 
distrito de Ceraíma, Guanambi-BA”, teve com 
co-autoras as alunas  Dielly Martins, 
Estefânia Prates, Larissa Soares e Nayara 
Teixeira e a orientação da professora Aureluci 
Aquino.

http://ascom@guanambi.ifbaiano.edu.br
mailto:laycastrogbi@hotmail.com
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I ENCONTRO SOBRE CIDADANIA E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS
NEABI | IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI

O IF Baiano Campus Guanambi, através do 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
indígenas (NEABI), realizou, na manhã do dia 
12 de dezembro, o I Encontro sobre Cidadania 
e Relações Étnico Raciais. O Núcleo tem como 
objetivo educar para as relações étnico-raciais 
e promover pesquisa e extensão sobre o tema.

A abertura foi com a apresentação da 
Fanfarra do Campus Guanambi, em seguida, 
as professoras Cinara Cafieiro e Barbara Lessa 
expuseram as atribuições do núcleo e os 
objetivos do evento, que são: refletir sobre a 
cultura afro-brasileira, indígena e cigana, a 
fim de se reconhecer, valorizar e respeitar as 
diferenças.

O professor de Filosofia do Campus, Daniel 
Reis, proferiu a palestra “Memória e Identida-
de”, que discutiu a importância da memória 
na construção das identidades, no intuito de 
se resgatar e valorizar a cultura afro-
brasileira, indígena e cigana, presente no 
nosso povo. Ele externou sua satisfação em 
participar desse encontro, e enfatizou. “Ao 
problematizar o mito de fundação da identi-
dade nacional e o local que negros e índios 
ocupam nessa narrativa, pretendi  trazer, à 
luz, a história da construção  ideológica das 
alteridades, que culminou na criação de uma 
valoração de determinadas competências 

ontologicamente determinadas para as 
etnias  criadoras no nosso Estado Nacional.” 

A professora Sílvia Marques apresentou um 
vídeo em que Chico Buarque fala sobre 
racismo, e fez uma reflexão sobre a ilusão das 
relações raciais, confirmando a existência do 
“mito” de que no Brasil não há racismo. A 
professora Edileuza Santos apresentou o 
texto: Declaração de Raça.

Os alunos Breno, Joyce Araújo e Isa 
Emanuelle o deram um show de emoção com 
uma apresentação musical, com voz e violão. A 
aluna Ângela Gabrielle apresentou o conto 
africano: Os segredos da nossa casa. O aluno 
Adriano Xavier, natural de Inhambupe, expôs 
várias de suas pinturas, obras que revelam a 
sensibilidade do artista acerca das questões 
sociais e culturais de nossa gente. Ocorreu 
durante o evento, um desafio de beleza Afro 
em forma de desfile.

O NEABI tem como objetivo principal, 
combater atitudes de racismo e preconceito 
contra negros e indígenas autodeclarados, 
através de ações de ensino, pesquisa e 
extensão, em consonância com a Política de 
Diversidade e Inclusão do IF Baiano e demais 
documentos federais sobre esta temática. 

 

FOTOS: GRÊMIO ESTUDANTIL
LUZIA PEREIRA BORGES

Nos últimos meses, o Núcleo de Cultura, 
Esporte e Lazer selecionou, entre os 
estudantes do Campus, atletas para compor 
as equipes de futebol, vôlei, handebol e futsal 
masculino e feminino. As equipes tiveram 
seu primeiro compromisso representando 
Campus no último sábado (12). 

Um intercâmbio cultural promoveu a 
integração entre os atletas na cidade de 
Salinas, Minas Gerais. O Campus do IF Norte 

de Minas, localizado no município que é 
conhecido como “Capital Mundial da 
Cachaça”, sediou diversas partidas entre os 
es tudan tes  nes tas  moda l idades .  A 
expectat iva é que os treinos sejam 
intensificados para que as equipes cheguem 
preparadas nos Jogos Escolares do IF 
Baiano (JEIF), previstos para acontecerem 
em 2016 na cidade de Catu.

EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTAM
 O CAMPUS GUANAMBI

No dia 11 de Dezembro de 2015, foi 
realizado, no auditório do IF Baiano Campus 
Guanambi, o “Primeiro Encontro Sobre 
Políticas Públicas para Fortalecimento da 
Agricultura Familiar”. Estiveram presentes 
neste encontro representantes de diversas 
associações, agricultores familiares e repre-
sentantes dos Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais do município de Guanambi e região 
(Sertão Produtivo). Teve como objetivo 
aproximar o IF Baiano Campus Guanambi do 
publico alvo e estabelecer as parcerias 
necessárias para implementação e execução 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) e do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). 

Foi apresentada aos participantes, a forma 
pela qual o IF Baiano Campus Guanambi vai 
executar os referidos programas e o cardápio 
contendo a relação dos produtos oriundos da 
agricultura familiar necessários ao atendimen-
to das demandas do Campus. Para concluir 
este trabalho, será feito em breve, um levanta-
mento do que os agricultores familiares 
produzem na região, dos períodos de produção 
e do quantitativo produzido anualmente. Com 
base neste levantamento teremos condições 
de adequar o nosso cardápio aos produtos 
ofertados pela agricultura familiar e lançar as 
Chamadas Públicas no período correto de 
produção.   

I ENCONTRO SOBRE  POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA FORTALECIMENTO 

DA AGRICULTURA FAMILIAR
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GRÊMIO ESTUDANTIL 
LUZIA PEREIRA BORGES

ma questão bastante discutida é o 

Usuicídio,  que merece atenção 
especial de todas as populações, uma 

vez que esta realidade assola toda a 
sociedade, das regiões mais pobres às mais 
ricas. As instituições públicas encontram 
empecilhos no momento do combate, que 
muitas vezes é marcado por fracassos. Isso 
ocorre, muitas vezes, pela falta de conhe-
cimento sobre este assunto, além da carência 
de políticas para percepção e disseminação 
de informação adequada. 

Este combate refere-se à um problema de 
saúde que pode ser revertido, e não de uma 
guerra perdida. E para uma nova estrutura-
ção de combate, a colaboração é necessária. 
Por exemplo, países que trazem o combate 
ao suicídio como prioridade, conseguem 
uma redução significativa do número de 
casos. Em toda sociedade em que o 
individualismo adquire valor sociocultural e, 
portanto, sustentado pelas noções de livre 
arbítrio, a alienação dos sujeitos é base de 
preocupação. 

Se observarmos que quando a estrutura 
da vida cotidiana se hipertrofia, ou seja, se 
condensa num conjunto de atividades 
voltadas essencialmente para a sua 
reprodução, tornando-se o único modelo de 
vida do indivíduo, há – subjetivamente - 
modos inflexíveis de pensar, sentir e agir. 
Isto é, determina um modo de funciona-
mento psíquico (afetivo e intelectual) 
cristalizado, que não pode ser rompido, 
mesmo nas ocorrências que o exigem; nesses 
casos, estamos diante de um fenômeno de 
alienação. Ou seja, trata-se de uma estrutura 
social alienada, de um cotidiano alienado e, 
consequentemente, de um psiquismo 
cotidiano alienado.

Se atribuirmos a culpa à sociedade, 
tentando revolucionar os demais sem 
revolucionar a nós mesmos, construiremos 
uma arrogância que, quando polida, 
transforma-se em acompanhamento e 
conscientização. Em tempo, espera-se que 
haja sensibilização e planejamento para que, 
no futuro, o ápice do suicídio – vivenciado 
dia após dia - seja apenas a memória de um 
passado tenebroso. 

DIGA NÃO  AO SUÍCIDIO
MOSTRE SUA ARTEWWW.FACEBOOK.COM/GELPB

DESENHOS DA ALUNA MAIRA KURFIS
TÉC. AGROPECUÁRIA - 3º BA

DESENHO E PINTURA POESIA

PINTURAS DO ALUNO ADRIANO XAVIER
1º PERÍODO DE TECNOLOGIA EM AGROINDÚSTRIA

No dia 09 de Dezembro, o 
Grêmio Estudantil promoveu 
uma palestra com o tema: O 
suicídio e a dor de existir, 
ministrada pelo  psicólogo 
Akauito Elcino. Formado em 
2015 pela PUC-MG, Akauito é 
egresso do Campus Guanambi, 
tendo concluído o ensino médio 
e o curso técnico em agropecu-
ária em 2009.

PALESTRA

TENHA ESTE
JORNAL NA PALMA 
DE SUA MÃO

QUER VER SUA ARTE PUBLICADA AQUI
MANDE SEU E-MAIL PARA: 
IFACONTECE@GMAIL.COM

Lá se vão minhas impertinências,
Em direção ao vácuo celestial,
Sim! - De encontro ao sideral

Lá se vão minhas impertinências,
Aumentando meu interior- a paz espiritual,

[Quem dirá, no próximo dia,
Que não estou renovado?].

Agora me resta a noite sombria,
Divergente das trevas,

Não muito próxima do clarão do dia.

Lá se vão minhas impertinências,
Esvoaçando-se pela imensidão,

SILVA, Breno Baleeiro
epidermesensorial.tumblr.com

LUSCO-FUSCO

FELIZ NATAL!!!

Que o espírito natalino 
traga aos nossos corações

 a fé inabalável 
dos que acreditam

 em um novo tempo de paz, 
amor e solidariedade! 

Boas Festas!

BAIANO
Campus Guanambi
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