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Apresentação 

Formação: A Associação Atlética Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Barreiras tem como marco da sua formação 
o dia 28 de outubro de 2017, quando seus integrantes, alunos das turmas 2016.1 e 2017.1, 
abrem um perfil na rede social _Instagram_ com o nome-fantasia "Atlética Armadeira". Como 
o próprio nome diz, a Atlética possui como mascote a aranha Armadeira, considerada a mais 
agressiva e venenosa do mundo pelo Guinness Records. As aranhas, de um modo geral, 
representam o espírito da arte e da ciência que é _arquitetar_. Suas teias são obras 
arquitetônicas esbeltas e repletas de propriedades mecânicas espetaculares; leves como o 
algodão e fortes como o aço. A aranha Armadeira, apesar de não produzir teia, carrega na 
nossa Atlética toda a simbologia da Arquitetura que a ela atribuímos. As cores também foram 
escolhidas criteriosamente: o roxo e o preto rementem ao Halloween, data comemorativa em 
que as aranhas ganham destaque; já o azul-celeste é comumente utilizada pelas turmas 
formandas do curso de Arquitetura e Urbanismo, em suas colações de grau. Todos esses 
símbolos foram definidos em conjunto pelas turmas 2016.1 e 2017.1. 

O princípio norteador para a formação de uma Atlética é a promoção do esporte universitário, 
dentro das Instituições de Ensino Superior. Com a Atlética Armadeira não foi diferente. Mas, 
além disso, a Associação tem como objetivos principais promover a integração entre os alunos 
do próprio curso e de outros cursos – pertencentes ou não ao Instituto –; difundir o 
conhecimento acerca da existência do curso nessa cidade – sendo este público e de qualidade 
–; e  contribuir, como cidadãos, para a transformação da realidade social-ambiental-política de 
nossa região, através de ações específicas e de caráter voluntário, sem fins lucrativos, 
portanto. Para isso, atualmente, contamos com 6 diretorias: Finanças (Amanda Lorena e 
Andressa Reis); Imagem (Léo Freire); Patrimônio (Lucas Menezes e Wescley); Esportes (Maria 
Victoria e Vitoria Eduarda); Eventos (Lorena Arbo); Planejamento (Bruna Andrade e Diego 
Stern); além de Secretaria (Tiago Freitas), Presidência (Ana Clara Passos) e Vice-Presidência 
(Harley Sousa). 

Todas essas repartições, formadas ao total por 14 alunos, articulam-se conjuntamente para 
desenvolver estratégias e por em prática ações que promovam a aderência do restante dos 
alunos aos treinos esportivos ofertados pela Associação e aos eventos planejados, bem como 
ao fortalecimento da identidade e imagem do curso, que está sendo formada e divulgada. 

  

Instagram: @atleticaarmadeira 

E-mail: aaaau.ifba@gmail.com 

 

  

  

  

  

   

 

 


