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Campus Inaugura obras de ampliação

Câmara municipal de Barreiras homenageia IFBA – Campus Barreiras

 No dia 24 de outubro de 2018, a Câmara 
Municipal realizou sessão especial em homenagem 
aos 24 anos de prestação de serviço educacional do 
IFBA em Barrereiras e Região Oeste. O evento contou 
a participação de diversos setores da sociedade 
barreirense, da reitoria, da comunidade interna e foi 
marcado pelos emocionados depoimentos de 
professores, servidores, ex estudantes e do 
proponente da honraria, também, egresso do 
instituto, o vereador João Felipe de Melo Lacerda.

 O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

– IFBA Campus Barreiras inaugurou no dia 24 de outubro de 2018, 

Biblioteca Buriti e Ginásio Poliesportivo Rio Grande.

 Presentes na mesa de solenidade o Magnífico Reitor do IFBA, 

Prof. Renato da Anuciação Filho, a Diretora Geral do IFBA-Campus 

Barreiras, Sra. Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro, o prefeito 

municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho, a Reitora da UFOB, 

Iracema Veloso, o Diretor da UNEB – Campus IX, Joaquim Neto, a 

Secretária Municipal de Educação, Cátia Alencar e o Comandante do 

10º BEIC, Osival Cardoso.

 O evento contou com a presença de servidores do campus, de 

representação discente, egressos, parceiros institucionais e de 

diversas autoridades de Barreiras e Região.

 Após encerramento do ato solene os convidados participaram 

do descerramento da placa de inauguração das obras e do coquetel 

oferecido no foyer do auditório, em seguida os convidados foram 

convidados para assistir às atividades esportivas de diversas 

modalidades entre servidores, ex-estudantes e discentes da casa, 

previstos até o final do dia.



SICTI - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

 O SICTI é o Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica 
e Inovação, que este ano, em sua 15ª edição foi realizada no 
campus no dia 16 de outubro de 2018.
 O seminário integra as atividades dos alunos bolsistas e 
orientadores, contemplados nos Programas de Iniciação 
Científica (PIBIC FAPESB/IFBA) e de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (PIBITI/IFBA) dos editais 2017/20178.

Espetáculo Aquário Cênico + Exposição Santo de Casa

 Aconteceu no auditório do IFBA nos dias 19, 20 e 26 de 
outubro sob a direção do professor de artes Maurício Jesus 
Oliveira o Espetáculo Aquário Cênico. A atração trouxe para 
reflexão a desconexão do homem com a natureza, que tem 
como base as vivências sensíveis-histórico-críticas de seus 
colaboradores/atores. Um espetáculo híbrido composto pelo 
conjunto sensorial de múltiplas linguagens artísticas (dança, 
teatro, música e outras), que levou o público para um universo 
abissal  per tencente à própria natureza humana. 

10ª Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano (JCTOB)

 A 10ª Jornada Científica e Tecnológica do Oeste 
Baiano (JCTOB), evento realizado desde 2009 pelo IFBA - 
Campus Barreiras, touxe nesse ano de 2018 o tema "Ciência 
para a Redução das Desigualdades", em consonância com a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento da 
qual faz parte. Em sua 10ª edição a JCTOB conta com a 
colaboração e parceria da Secretaria Municipal de Educação 
de Barreiras, fortalecendo o evento e agregando um número 
maior de participantes. Na oportunidade, foram oferecidos 
palestras, minicursos e mesas-redondas de alta qualidade 
para debater sobre as diversas formas de desigualdades 
presentes em nosso meio, bem como, propor e subsidiar 
ferramentas para mudança das desigualdades vigentes, 
contribuindo para o despertar de um saber crítico e 
consciente, promover a popularização da ciência e 
tecnologia, e contribuir para formação cidadã da 
comunidade do oeste baiano.

Visita técnica à Indústria de Refrigerantes D'Frut
 No dia 04/10/18 os estudantes do Curso de Engenharia 
de Alimentos do IFBA, acompanhados pelos professores 
Alexandra Mamede, Ana Célia, Cleiser Castro, Davi Fogaça e 
pelo Coordenador do Curso professor Ítalo Abreu, estiveram 
visitando a Indústria de Refrigerantes D'Frut localizada no 
Distrito industrial da cidade de Barreiras. Essa visita possibilitou 
que os estudantes pudessem ver na prática como é o 
processamento de Refrigerantes, desde a etapa inicial até o 
envase final dos produtos. Essa atividades são extremamente 
importantes para formação dos futuros Engenheiros de 
Alimentos!!
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