
EVENTOS 

I Semana de Arte, Cultura e 
Consciência Negra do IF Sertão – PE 

Campus Salgueiro. 
 

 
O IF Sertão – PE Campus Salgueiro 
vivenciou a I Semana de Arte, Cultura 
e Consciência Negra buscando 
promover a integração das áreas 
artísticas, culturais e educacionais em 
ações reflexivas, através de uma 
programação bastante opulenta. O 
professor Paulo Rosa discorreu sobre 
a importância da Cultura na formação 
acadêmica. Já, a professora Márcia 
Farias referenciou sobre a 
necessidade da comemoração do dia 
da Consciência Negra para o 
reconhecimento da cultura brasileira, 
na sequência, o prof.º Ms. Ednaldo 
Gomes expôs uma análise do projeto 
genoma que trata da desconstrução da 
ideia de raça em respeito às 
diferenças e contra o preconceito 
racial.  
O evento contou com a participação 
de todos os alunos do campus nas 
palestras e nas apresentações, como: 
música, paródia, dança e teatro. As 
quais foram capitaneadas pelas 
professoras Marli Melo e Aparecida 
Barros, embasadas no projeto-
pedagógico “Sertão em Evidência”.  

 

 

A convite do IF Sertão – PE Campus 
Salgueiro, Ariano Suassuana 
homenageia a cultura brasileira 
com uma aula-espetáculo. 

 

Para finalizar a I semana de Arte, 

Cultura e Consciência Negra do IF 

Sertão – PE Campus Salgueiro, 

realizado em parceria com a 

prefeitura municipal, foi convidado 

um dos maiores escritores brasileiros, 

Ariano Suassuna, que homenageou a 

cultura brasileira, apresentando a 

aula-espetáculo “Romançário: O Circo 

da Onça Malhada”. 

 

Fotos: PMS 

 
Em meio às narrativas, Suassuna 
interagiu com a plateia contando 
causos, enaltecendo os costumes do 
povo e a cultura brasileira. O 
espetáculo se transformou numa 
verdadeira aula de bom-humor, arte, 
cultura, dança, música e poesia, com o 
auxílio de sua equipe de músicos e 
bailarinos. 

 
Fotos: PMS 

Festival de arte, Cultura e Esportes 
do Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano. 
 
O IF Sertão – PE Campus Salgueiro 
participou do I Festival de Arte, 
Cultura e Esportes do Instituto 
Federal do Sertão Pernambucano 
durante os dias 23 a 25 de novembro. 
O evento contou com a participação 
de representantes dos cinco campi 
que compõem o IF Sertão-PE. O 
evento foi sediado em Petrolina. As 
atividades desportivas foram 
realizadas nas dependências do 
Campus Petrolina, que contou com a 
participação de alunos e servidores. 
As modalidades de esporte disputadas 
foram Futsal, Handebol, Voleibol, 
Xadrez, Tênis de Mesa e Atletismo. A 
delegação esportiva do Campus 
Salgueiro foi composta por 23 alunos 
que se desdobraram para garantir a 
participação do Campus em todas as 
modalidades. O evento representou 
muito mais que uma competição, 
representou uma maior integração 
entre os alunos dos diversos Campi 
que a partir do evento puderam 
estreitar relacionamentos e conhecer 
melhor o cotidiano dos outros núcleos 
de ensino do Instituto. 

Editorial 
O mês de novembro foi palco de grandes espetáculos - mês que se comemorou o Dia da Consciência Negra e a I Semana de 

Arte e Cultura. Para presentear a comunidade salgueirense e as comunidades circunvizinhas, o IF Sertão-PE Campus 

Salgueiro, em parceria com a Prefeitura Municipal, trouxeram um dos maiores escritores brasileiros– Ariano Suassuna – 

que com sua aula-espetáculo “Romançário” encantou o público e o fez debruçar, com apresentações de seu grupo de 

artistas, sobre uma cultura genuinamente brasileira através da dança e da música. 
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IF Sertão – PE Campus Salgueiro 
participa da IV Expomel (Exposição 
do Mel) no município de 
Moreilândia. 

 
O IF Sertão – PE Campus Salgueiro 
participou, de 25 a 27 de novembro, 
da IV Expomel (Exposição do Mel), 
promovida pela Prefeitura de 
Moreilândia. O evento teve como 
objetivo favorecer a comercialização 
do mel e seus derivados, bem como 
levar diversas informações aos 
apicultores da região.  

 
O Campus Salgueiro participou do 
evento com uma palestra destacando 
os benefícios do mel de abelhas na 
nutrição humana ministrada pela 
nutricionista do Campus Nataly 
Roberta Santana. O evento também foi 
contemplado com uma aula prática 
“Culinária do Mel”, pela técnica de 
laboratório da Agroindústria, 
Fernanda Fernandes, referente ao 
curso FIC de Apicultura e com uma 
apresentação do Projeto de Pesquisa 
intitulado “Levantamentos Florísticos 
e Avaliação Melisso-palinológica em 
áreas de caatinga do Sertão - PE pela 
aluna bolsista do curso de 
Agropecuária Daniele Queles Brito. 

 

NOTÍCIA 

Relato de aluna 
 

Em fevereiro de 2011 iniciei o curso 
de Licenciatura em Física no IF Sertão 
– PE Campus Salgueiro, mas não 
desejava concluir essa graduação. Meu 
intuito era cursar somente um ano, já 
que no Ensino Médio não soube bem o 
que era essa disciplina e quando 
chegasse outubro eu faria novamente 
a prova do ENEM para entrar em 
outro curso. No entanto, gostei da 
Física e resolvi investir nos meus 
estudos, tendo em vista o curso ser 
muito difícil. Fui a primeira aluna 

bolsista do curso. Atualmente, estou 
desenvolvendo um projeto 
juntamente com meu orientador 
sobre “Quais concepções os 
professores de ciências das escolas 
estaduais do município de Salgueiro e 
os estudantes do Curso de 
Licenciatura em Física têm sobre a 
natureza da ciência”. Já apresentei 
dois resumos em congressos sobre 
esse trabalho. Enfrentei desafios e 
mudanças, mas valeu a apena porque 
me apaixonei pelo estudo de Física e 
pretendo ir até o final do curso e sair 
do IF Sertão – PE Campus Salgueiro 
com uma formação decente.  

 
Dayane Maria dos 
Santos Ribeiro 2º. 
Período/Licenciatura 

em Física 

 

CULTURA 

 
Livro recomendado 

 
O Romance d'A Pedra do Reino e o 
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta 
O personagem-narrador, Quaderna, é 
preso em Taperoá por subversão, faz 
sua própria defesa perante o 
corregedor e, para tanto, relata a 
história de sua 
família, escrita na 
prisão. Declara-se 
descendente de 
legítimos reis 
brasileiros, 
castanhos e 
"cabras" da Pedra 
do Reino - sem relação com os 
"imperadores estrangeiros e 
falsificados da Casa de Bragança". Na 
época do seu lançamento, o livro foi 
considerado um marco da literatura 
nordestina, após o ciclo do romance 
regional de 1930.  
 
Filme recomendado 

 

O Auto da Compadecida 
 
Resumo: As aventuras de João Grilo 
(Matheus Natchergaele), um sertanejo 
pobre e mentiroso, e 
Chicó (Selton Mello), 
o mais covarde dos 
homens. Ambos 
lutam pelo pão de 
cada dia e 
atravessam por 
vários episódios 
enganando a todos da pequena cidade 
em que vivem, até conseguirem 

através de suas confusões a ira do 
temido Cangaceiro Severino de 
Aracaju. 
 
Música do mês 

 

Deus e eu no sertão 
Composição: Victor e Leo 

Frase do mês 

 

Ser estudante é compreender o que se 
ensina e além de compreender, pôr 
em prática sendo capaz de opinar 
criticamente diante da realidade 
social. (Anônimo) 

 

 
 HELMO DA SILVA – 04/12 

  JOSÉ RODRIGUES NETO – 29/12 

ENTRELINHAS >> 

Nem um dia sem uma linha 

 

Soneto à Educação 
(Prof. Orlando Silva de Oliveira) 
 

Em outrora eras tu valorizada 
Hoje sofres vilipêndio dos que favorece 
Muitas vezes obrigas a ficar calada 
Pois tratamento igual ninguém merece 
  
Fazes o bem a todo o momento 
Porém, não recebes o devido valor 
Culpam-te, todavia sem fundamento 
Provocando em ti eterna dor 
  
Alguns poucos insistem em ti semear 
Estes tais o fazem com muita paixão 
Mesmo que às vezes precisem se calar 
  
Planejando em silêncio alguma reação 
Índices altos e baixos vão se apresentar 
E assim continua caminhando a educação. 

 

EQUIPE DO INFORMATIVO 
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