
EVENTOS 

 
Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano Campus Salgueiro 

participa do desfile cívico 07 de 

setembro.  

 
O IF Sertão - PE Campus Salgueiro 
reconhecendo a importância do 
momento cívico para a nação 
brasileira participou, pela primeira 
vez, do desfile cívico no dia 07 de 
setembro em comemoração à 
Independência do Brasil com o tema 
“Aprendendo e ensinando a lição”, 
verso da canção “Pra não dizer que 
não não falei das flores”, de Geraldo 
Vandré, enfatizando a temática da 
profissionalização. 
 

 

O Campus Salgueiro, com a missão de 
promover o desenvolvimento regional 
sustentável, com foco na ciência  e na 
tecnologia, por meio do ensino, 
pesquisa e extensão, vem formando 
pessoas capazes de transformarem a 
sociedade. Durante a caminhada pelas 
avenidas e ruas da cidade foi 
apresentada a oferta de cursos na 
região, deixando como mensagem 
principal o papel da Educação 
profissional e tecnológica de mudar a 
vida dos jovens e trabalhadores da 
região. 

 

Aula Inaugural do curso superior 
de Tecnologia de Alimentos do 
Campus Salgueiro 

 
 
Entre os dias 20 e 23 de Setembro de 
2011, realizou-se no campus Salgueiro 
a I Semana de Tecnologia em 
Alimentos (I SeTA), com uma 
programação repleta de atividades 
como palestras, minicurso e visita 
técnica. Dessa forma, os recém 
chegados alunos do Curso Superior de 
Tecnologia em Alimentos puderam 
conhecer um pouco mais sobre a 
futura profissão. Concomitante a I 
SeTA, ocorreu a Aula Inaugural do 
Curso, animados pelo grupo formado 
por estudantes de agropecuária, “Os 
Federais do Forró”.  
 

 

O evento contou com a presença do 
Diretor do Campus, prof. Amâncio 
Holanda, além de servidores e alunos 
do campus, empresários locais do 
setor alimentício, assim como do 
Magnífico Reitor Sebastião Rildo, do 
Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e 
Pós-graduação, Cícero Antônio de 
Araújo, bem como do Vice Prefeito de 
Salgueiro e autoridades locais. Para 
abrilhantar ainda mais o evento, 
professores e Diretoria do IFPE, 
campus Afogados da Ingazeira 
também se fizeram presentes, assim 
como estudantes e professores do 
curso Técnico em Agroindústria do 
Campus Petrolina. 

 VI Jornada de Iniciação Científica 

do IF Sertão (VI Jinci)  

 

 
 
A Jornada de Iniciação Científica do IF 

Sertão - PE aconteceu entre os dias 15, 

16 e 17 de setembro de 2011, e o 

Campus Salgueiro foi local de 

apresentação de trabalhos científicos 

dos Campi Ouricuri, Floresta e do 

próprio Campus sede. Aconteceram 

apresentações de trabalho nas áreas 

de zootecnia, agricultura, ciências 

humanas e informática. Cada trabalho 

foi avaliado por três professores, 

permitindo um maior enriquecimento 

do material apresentado. 

Editorial 
O mês de Setembro é a marca na construção da pátria brasileira, de uma independência que se constrói na busca da 
cidadania plena. A educação é vital nesse processo . Neste mês , o Campus Salgueiro promoveu a abertura de mais um FIC 
– Apicultura – voltado para os apicultores locais e com muita alegria e entusiasmo promoveu a Aula Inaugural do curso 
superior de Tecnologia de Alimentos, também sediou a VI Jornada de Iniciação Científica. 
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Este evento proporcionou aos alunos 

dos três Campi a vivenciarem a 

experiência de falar em público, 

defenderem seu trabalho científico e 

ouvirem as opiniões e sugestões das 

bancas avaliadoras. Dos quatro 

trabalhos apresentados pelos 

bolsistas do Campus Salgueiro, todos 

do curso de Agropecuária, a aluna 

Daniele Queles dos Santos Brito do 

ficou com a maior nota dentro da área 

de Zootecnia e o aluno Diego Wesley 

de Freitas na área de Agropecuária. 

NOTÍCIA

 
FIC  Apicultura 

 

 
 
O Curso FIC em Apicultura promovido 

pelo IF Sertão PE foi iniciado no dia 15 

de setembro na cidade de 

Moreilândia, objetivando formar e 

proporcionar aos apicultores da 

região um aprimoramento das 

atividades apícolas com o 

desenvolvimento de novas técnicas e 

criação de novos produtos na 

melhoria da produção e qualidade. 

Esse curso tem a parceria da APIM – 

Associação de Apicultores de 

Moreilândia e da Secretaria de 

Agricultura do município. As aulas 

acontecem todas as quintas-feiras no 

Distrito de Caririmirim, das 8h às 17h. 

Estiverem presentes na aula Inaugural 

o Prof. Jailson Souza (Coordenador do 

FIC Campus Salgueiro), profª Carla 

Samatha Silva (formadora e 

idealizadora do curso), Dr. Carlos 

Magno (Médico Veterinário e 

Presidente do Grupo de Extensão 

Campus Salgueiro) e Luiz Carlos 

(técnico em Educação). A turma conta 

com 36 alunos com uma carga horária 

total de 160h com previsão de 

conclusão em abril de 2012. 

EVENTO SEDIADO

 
Semana Nacional de Pesquisa de 
Tráfego 
 
O Campus Salgueiro acolheu nos dias 
23 de setembro a 1º de outubro um 
efetivo de aproximadamente 50 
servidores do exército que 
participaram da Semana Nacional de 
Pesquisa de Tráfego,  conduzida pelos 
Ministérios da Defesa e o Ministéio do 
Transporte com o intuito de coletar e 
pesquisar dados atuais sobre o tráfego 
em nossas rodovias, que serão usados 
em estudos no setor de transportes e 
na avaliação de investimentos na 
infraestrutura viária do país.  
 

 
 

CULTURA 

 
Música indicada 

Como Nossos Pais 
Antônio Carlos Belchior 
Álbum: Alucinação – 1976 (Polygram) 
 
Livro recomendado 

 
Clarice: uma Vida que se Conta 

(Louis Malle) 

 

 
 

Filme recomendado 

 
30 Anos esta Noite (Louis Malle) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 ROGÉRO PAIXÃO - 03/10 
 NEWTON PINÓRIO- 08/10 
 JAILSON SOUZA – 14/10 
 MARIA JOSE – 23/10 
 FABRÍCIO REIMES – 28/10 

 

ENTRELINHAS  

Nem um dia sem uma linha >> 

 
Óh Minha Salgueiro 

 
Quando me imagino longe de ti  

Meu coração fica apertado, 
Que saudades que eu tenho, 

Do meu Salgueiro tão amado. 
 

Cresci nas tuas ruas e 
nos teus braços eu corri, 
Salgueiro o que fizestes 

Pra me apaixonar por ti?! 
 

Teus festejos são mais alegres, 
Teu povo é mais feliz 
Que saudades de ti, 

Minha cidade geratriz. 
 

Sempre acolhes com amor 
todos que chegam por lá, 
Meu Salgueiro é protetor. 
Meu Salgueiro é singular 

 
Tenho fé que ainda vou ver 

Lá de cima do cruzeiro, 
A minha cidade querida: 

O meu "Salgueiro"! 

Jaqueline Leite Angelo 
Tec. em Alimentos 

 

EQUIPE DO INFORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frase do mês 

 
O correr da vida embrulha tudo. A vida é 
assim: esquenta e esfria, aperta e daí 
afrouxa, sossega e depois desinquieta. O 
que ela quer da vida é coragem”. 
( João Guimarães Rosa) 
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