
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro estudante, 

Iniciamos o semestre letivo 2019.2 e com ele 
recomeçamos mais uma importante etapa em nossa 
trajetória profissional. Esperamos que este período seja 
marcado pelo crescimento pessoal e profissional e pelo 
fortalecimento dos laços interpessoais. Que possamos 
nos autoavaliar constantemente e estar abertos a 
mudanças necessárias para uma aprendizagem cada dia 
mais significativa.  

“Entre o plantar e o colher existe o tempo da espera, 
sábio é quem espera com paciência pelos bons frutos ao 
seu tempo.” Geovane Santos 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO 2019.2 

 

07:45 h - Mensagem de Abertura 

08:00 às 8:30 h - Café da Manhã 

08:30 às 8:40 h - Vídeo Institucional do IF Baiano 

08:40 às 9:10 h - Composição de Mesa de Abertura: Direção Geral, Direção Acadêmica, Coordenação de Ensino, 
Coordenação de Curso e representante do Centro Acadêmico 

09:10 às 10:20 h - Conferência de Abertura: “Profissional de Agronomia: perspectivas, desafios e oportunidades” 
(Prof. Felizarda Viana Bebé – Eng. Agrônoma/ Doutora em Ciências do Solo/ IF Baiano – Campus Guanambi) 

10:20 às 10:40 – Apresentação dos servidores 

10:40 às 11:00 h - Orientações sobre procedimentos acadêmicos – Secretaria Acadêmica 

11:00 às 11:30 h - Orientações da Coordenação de Assuntos Estudantis 

 
 

 
 

07:30 às 9:30 h - Encontro de estudantes com o Centro Acadêmico “Nobres Barranqueiros”  

09:30 às 10:00 h - Encontro de estudantes com o Atlética “Mandacaru” 

10:00 às 11:30 h - Palestra: “Potencial Hídrico da Região e oportunidades para a área da Eng. Agronômica” 
(Sérgio Roberto Alves Farias - Engenheiro Civil/ Mestre em Hidrologia/ Codevasf) 

 
 

14:00 às 17:00 h - Oficina: Libras Introdutório (III Semestre) 

14:00 às 17:00 h - Oficina: editores de apresentação, texto e planilhas e seu uso no dia a dia do acadêmico de 
graduação (I Semestre) 
 

 

 
 

08:00 às 10:00 h - Café com a gestão: funcionamento do curso, reconhecimento e avaliação geral  

10:00 às 11:30 h - A estrutura Curricular do Curso de Engenharia Agronômica e a Organização Didática da 
Educação Superior 

14/08/2019 

15/08/2019 

11:30  às 14:00 h – intervalo para almoço 

16/08/2019 


