
 Trem bala 
Ana Vilela 

 
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si 

É sobre saber que em algum lugar, alguém zela por ti 
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria 

voz 
É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós 

É saber se sentir infinito 
Num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar 

Então fazer valer a pena  
Cada verso daquele poema sobre acreditar 

Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que 
venceu 

É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu 
É sobre ser abrigo e também ter morada em outros 

corações 
E assim ter amigos contigo em todas as situações 

A gente não pode ter tudo 
Qual seria a graça do mundo se fosse assim? 

Por isso eu prefiro sorrisos  
E os presentes que a vida trouxe para perto de mim 

Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de 
comprar 

E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar 
Também não é sobre correr contra o tempo pra ter 

sempre mais 
Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra 

trás 

Segura teu filho no colo 
Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui 

Que a vida é trem bala, parceiro 
E a gente é só passageiro prestes a partir 

Segura teu filho no colo 
Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui 

Que a vida é trem bala, parceiro 
E a gente é só passageiro prestes a partir 
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Seja bem-vindo!! 

 

IFBA – EUCLIDES DA CUNHA 

Organização: 

Direção de Ensino 

Coordenações de Curso 

Setor Multidisciplinar 



 

Ninguém nasce feito, é 

experimentando-nos no mundo que 

nós nos fazemos. 

Paulo Freire 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 31/07 às 07h30 

- Acolhimento 

 

-Boas vindas das Direções do campus 

Adolfo Mendes (Diretor Geral) 

Alex Muniz (Diretor de Ensino) 

Thaís Leite (Diretora Administrativa) 

 

-Apresentação do perfil e Matriz curricular 

do curso. 

 Viviane Moreira - Coordenação do Curso 

Convidado: Luis Carlos M. Junior (aluno 

egresso). 

-Orientações para organização dos estudos e 

para escolha dos representantes de turma. 

Elisandra Dantas - Téc. Assuntos 

Educacionais. 

 

-Apresentação do Programa de Assistência e 

Apoio ao Estudante (PAAE) e do Código 

Disciplinar Discente (CDD)  

Ana Quezia Carneiro- Psicóloga 

Dia 02/08 às 07h30 (Integrado)/19h 

(Subsequente) 

Apresentação dos setores:  

-Coordenação de Registros Escolares-CORES 

 Juliana Freire e Tailah Ricardo Lins - 

Auxiliares Administrativos. 

 

-Multidisciplinar  

Ana Quezia Carneiro – Psicóloga 

e demais presentes. 

 

-Biblioteca  

Josinaldo e Misael – Bibliotecário/Aux. De 

Biblioteca 

 

-Laboratório de Informática  

Luis Carlos (Junior) e Wagner 

 

Apresentação dos professores (apenas para 

o integrado) 

Responsáveis: turma de veteranos 

 

-Encerramento 

  

 

 
 


