
   A Semana de Artes é uma iniciativa do 
componente de Artes, visando promover
 a II Mostra cultural do IFBA/Campus Irecê 
e a festa junina. A respectiva semana envolve
 diretamente todos os discentes dos cursos 
técnicos, docentes, comunidade acadêmica
, local e regional.
  As apresentações estão alinhadas as diversas 
modalidades  e linguagens artísticas conforme
 as linhas: artes visuais, literárias, música,
 movimentos corporais e teatro. 

  P�encializar os principais elementos 
constituintes do território de Irecê na 
perspectiva de refletir e conhecer aspectos
 históricos relacionados com os marcadores: 
Cultura, Produção e Saberes, no sentido de 
fortalecer o Campus Irecê e o seu território.

  Incentivar atividades artístico-culturais no 
campus;
Possibilitar a integração do IFBA/campus 
Irecê com a comunidade do seu território;
Promover a inter-relação do ensino, pesquisa 
e  e�ensão com a disciplina de Artes;
Propiciar a criatividade e transversalidade da
 cultura com experiências reflexivas e críticas;

Apresentação:

Objetivos:

  Geral:

�pecíficos:

Semana de Artes/II Mostra Cultural/Festa junina

19 de Junho (auditório) Das 7:30 as 12:30

7:30 - Abertura (apresentação cultural/grupo 
de teatro do IFBA)

8:00 - Mesa de abertura
Tema: SER-TÃO CATINGUEIRX: Cultura, Produção e 
saberes: as tramas que compõem um território
·R obério Rocha (Diretor geral do IFBA);
·S ólon Barreto (secretário de cultura de Irecê);
·C lendson Barreto (Diretor regional da DIREC);
·F rancisco José (CÁRITAS/Representante do território)
·C arla Andrade 

10:00 - Debate
·L uzia Azevedo (IFBA/mediadora);

11:00 - Show - Francisco Gui e os Hozanas

SER-TÃO CAATINGUEIRX

20 de Junho (Auditório) Das 10:30 as 12:30
  
 10:30 - Mesa de abertura – Eduardo Pereira Lopes
Tema: Literatura e Sertão 

 11:00 - Lançamento do Livreto de Cordel - 
Apresentações dos discentes: 
·R ecital
·A presentação musical
·T eatro 

11:30 - Duelo de MCs: Batalha bruto diamante  

21 de Junho (Ginásio) Das 7:30 as 12:30 

07:30 - Atrações
·Q uadrilhas;
·M úsica;
·T eatro

10:00 - Show de Forró
·Z é Bigode

Comidas típicas, jogos e muito mais.



De 19 a 21/06

Comissão Organizadora:

ALBA VALÉRIA NEIVA - Presidente Docente

AÉCIO CLEBER SANTOS SILVA - Membro Docente

LÍRICA MACHADO LIMA - Membro Discente

LUCIENE CHAVES LOPES - Membro Docente

MARIA APARECIDA RAFAEL DA S. ALECRIM - Membro TAE

PRISCILA GODINHO MARTINS DOS SANTOS - Membro Docente

ROGÉRIO DA SILVA VILAS BOAS - Membro Docente

SILVANDO VIEIRA DOS SANTOS - Membro Docente

LUZIA AZEVEDO - Membro Docente

Foi numa noite igual a esta
Que tu me deste o coração
O céu estava assim em festa
Pois era noite de São João

Havia balões no ar
X�e, baião no salão
E no terreiro o teu olhar
Que incendiou meu coração

Olha Pro Céu - Luiz Gonzaga
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