
O que é o Programa Ciência Itinerante 

de participação de alunos do 
Ensino Médio, desde a pesqui-
sa, até a apresentação e socia-
lização dos trabalhos com o 
público em geral.   
Após a explanação dos dados 
gerais do programa, alunos 
monitores do Campus Catu 
fizeram uma demonstração de 
experimentos de física, quími-
ca e robótica com os alunos e 
servidores de Uruçuca.  
Na sequência, foi apresentada 
a estrutura e funcionamento do 
grupo de estudos, com a dis-

cussão do processo seletivo, quan-
tidade de integrantes, mínimo de 
seis, reunião do grupo, discussões 
teóricas e metodológicas, desen-
volvimento de materiais e equipa-
mentos, redação de diário de bor-
do, construção de pesquisa e apre-
sentação nas feiras. Na sexta-feira, 
foram discutidas questões relacio-
nadas à seleção de monitores e 
orçamento do projeto.  

Nos dias 21 e 22 de 
março, ocorreu, no auditó-
r io e dependênc ias 
do Campus Uruçuca, a 
apresentação do programa 
Ciência Itinerante. O pro-
grama foi criado a vinte e 
um anos e é uma iniciativa 
do Campus Catu, a partir 
da sugestão de professo-
res em utilizar um ônibus 
para transportar materiais 
que seriam apresentados 
numa mostra no município 
de Entre Rios,  surgindo o 
“Escola Móvel”, primeiro nome do 
então Ciência Itinerante. Tempos 
depois, o projeto cresceu e foi re-
nomeado como “Escola Itinerante”.  

Devido à abrangência do pro-
grama e sua característica de difu-
sor de conhecimento não apenas 
em âmbito escolar, mas para os 
mais diversos públicos, passou a 
ser denominado “Ciência Itineran-

te”, sendo desenvolvido em parceria 
com a Reitoria. Atualmente, 
três campi realizam o projeto: Catu, 
Uruçuca e Senhor do Bonfim. 

De acordo com Jackson Araújo, 
p r o f e s s o r  d e  m a t e m á t i c a 
do Campus Catu, o diferencial do 
programa consiste na possibilidade 

O programa ciência itinerante, popu-
lar Escola Itinerante, é uma iniciati-
va do IF Baiano Campus Catu, que 
a pouco mais de20 anos vem pro-
movendo a difusão de conhecimen-
tos junto as comunidades de várias 
localidades da Bahia.  
O Programa tem como o objetivo 
incentivar, apoiar e promover inicia-
tivas de diversos temas do conheci-
mento científico da área das ciên-
cias da natureza e matemática e 
demais áreas do conhecimento con-
tando com a participação de estu-
dantes do ensino médio e técnico 
em atividades que propiciem a difu-
são e a popularização da ciência e 
tecnologia contribuindo para a me-
lhoria na qualidade do ensino de 
ciências e complementação desta 

formação básica nas escolas.   
O projeto se materializa por meio de 
apresentações de experiências, de-
monstrações, painéis interpretativos 
e exposições implantadas em esco-
las públicas, feiras de ciências, ex-
posições, museus e visa, também, a 
integração do IF Baiano com as co-
munidades de regiões de influência 
da instituição.  
A filosofia do projeto é pautada na 
divulgação científica de forma lúdica 
e divertida, sempre atrelando os fe-
nômenos ocorridos no cotidiano da 
vida das pessoas.  
Atualmente o Programa é composto 
por três núcleos situados nos cam-
pus Catu, Senhor do Bonfim e Uru-
çuca, todos pertencentes ao IF Baia-
no. 
  

Programa Ciência Itinerante 

Auditório do campus Uruçuca, no dia do lança-

mento do Programa Ciência Itinerante 

IF Baiano institucionaliza o Programa 
Ciência Itinerante 

Stand de Química , ocorrida na cidade de 

Uruçuca-Ba, Abril de 2013. 
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Após a criação de dois novos nú-

cleos do Programa Ciência Itineran-

te, a coordenação do Programa, 

juntamente com a Pro-Reitoria de 

Extensão do IF  Baiano se prepara 

para a realização do I Fórum do Pro-

grama Ciência Itinerante que deverá 

ocorrer em agosto de 2013, no cam-

pus  Catu.  

Bahia, a  exemplo de Morro do Cha-

péu, Itamaraju, Medeiros Neto, Sal-

vador, Eunápolis, Cardeal da Silva, 

entre outras, A criação dos novos 

núcleos do Programa teve por finali-

dade central atender a demanda de 

convites para exposições científicas, 

visto que o campus Catu já não con-

seguia mais dar conta da demanda. 

O objetivo é o fortalecimento dos 

vínculos entre os alunos que inte-

gram os três núcleos, a manutenção 

da unidade e da filosofia original do 

projeto, a discussão sobre as próxi-

mas ações que envolverão o Progra-

ma e o cumprimento da agenda 

2013.2, que já conta com o convite 

de numerosas cidades do estado da 

Estudantes falam sobre suas experiências no Ciência Itinerante 
“Desde o contato com o projeto, o meu 

desempenho e interesse com os estudos 

aumentaram,a busca do conhecimento e 

a pratica do mesmo levaram a participa-

ções em projetos e atividades extracurri-

culares no  IF Baiano, melhor rendimento 

nas atividades regulares alem de melhori-

as no comportamento, no modo de se 

expressar, descobrir as oportunidades e 

enfrentar as dificuldades seja elas dentro 

do âmbito escolar ou fora e escolha da 

carreira profissional”. (Manassés Fernan-

des, Stand de Robótica ) 

Ciência Itinerante visita Escola estadual no Sul da Bahia 

Fórum discutirá os rumos do Ciência Itinerante nos próximos anos 

var os jovens a ter curiosidade pelo 

mundo das ciências. Em contato 

com estudante das mesma séries e 

idades e que desenvolvem proje-

tos de ciências, esse estímulo po-

deria ser mais efetivo.  

Foi o segundo ano que o Pro-

grama visitou Canavieiras. Dessa 

parceria surgiu a ideia de inter-

câmbio estudantil entre as institui-

ções que poderá ser firmado futu-

ramente. 

Aproximadamente 600 quilô-

metros . Essa é a distância entre o 

IF Baiano Campus Catu e o Colégio 

Modelo da cidade de Canavieiras –

Ba. Entretanto, as  mais de oito ho-

ras de viagem não se constituiu em 

dificuldade para que os estudantes 

que integram o Programa Ciência 

Itinerante pudessem realizar uma 

grande feira ciências naquela cida-

de.  

O evento  ocorreu entre os dias 

03 e 05 de maio e contou com a 

participação de quase quatro mil 

canavieirenses, a muitos deles es-

tudantes do Ensino Fundamental, 

Médio e Técnico.  

Segundo a direção do Colégio 

Modelo a ideia da realização da 

feira com a participação do Progra-

ma Ciência Itinerante  surgiu em 

virtude da necessidade de incenti-

Aluna Tâmara  do Stand de Geociências 

e equipe que integrou a exposição em 

Canavieiras-Ba 

“A exposição do Ciência 
Itinerante em Canavieiras foi 

uma das mais estimulantes dos 
últimos tempos. O interesse  e o 
carinho dos estudantes daquela 

comunidade contagiou os 
alunos do nosso Programa”.  

Prof. Marcelo Coordenador do 

Ciência Itinerante 

Programa Ciência Itinerante 
Contatos e convites: 
Site: www.ifbaiano.edu.br/itinerante  
Email: cienciaitinerante@yahoo.com.br  

“A minha admissão no Projeto ocor-

reu nos primeiros contatos com o 

mesmo, a dinâmica aplicada, a disci-

plina e os progressos dos alunos 

envolvidos me motivaram a partici-

par, desde então o meu rendimento 

qualitativo e quantitativo nas ativida-

des regulares cresceram e o desejo 

e gratidão pelo Ciência itinerante 

seguiram o mesmo rumo sendo ca-

da dia maior”. (Louise Oliveira, 

Stand de Biologia) 

Apoio e promoção: 
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