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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

 VIDEOAULAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
A experiência de vivenciar uma pandemia é inédita para 

todos e chegou mais um momento em que precisamos 

colocar em prática nossa autonomia e, muitas vezes, sermos 

autodidatas. Nesse sentindo, trouxemos o relato do professor Pedro 

Campos. Sua busca e interesse em aprender sobre algumas 

ferramentas digitais culminou na produção de vários vídeos que podem 

ser acessados, por toda comunidade, por meio do canal da TV IFBA no 

Youtube, ajudando inclusive outros professores que não estão 

familiarizados com essas ferramentas de mídias. 

“Eu precisei botar em prática aquela autonomia de que tanto falo em sala 

de aula. Já fazia um tempo que queria aprender algumas ferramentas 

digitais. Eu já sabia que existia o Camtasia, por exemplo, software usado 

para edição de vídeos. Porém, apesar de saber usar esse programa, eu 

não tinha dinheiro para comprar devido ao seu grande custo. Foi aí que 

tentei encontrar uma alternativa.  

Após tentativas de fazer lives pelo Instagram e Youtube, não obtendo 

sucesso, pela instabilidade dos sistemas e falta de recursos integrados, 

tive a ideia de utilizar plataforma do IFBA, Conferências Web da RNP, 

obtendo sucesso. A experiência foi bastante proveitosa, atingindo a 

maioria dos alunos do curso de Edificações da turma 2019.2. Entretanto, 

não houve o mesmo êxito com os alunos do semestre 2020.1. Poucos 

compareceram na plataforma porque não conseguiram se programar e 

estavam com dificuldades de gerenciar o tempo para assistir uma grande 

quantidade de aulas que estavam recebendo dos professores.  

Cheguei, então, à conclusão que o ideal seria produzir aulas e distribuí-las 

para que pudessem ser 

assistidas no momento 

em que eles achassem 

melhor. Comecei a usar 

o programa de captura 

de tela aTube, no qual é 

possível gravar a tela do 

computador. Mas ainda 

faltava um recurso que 

deixaria o vídeo mais humano, melhorando a sensação e entendimento de 

quem assiste. Descobri então o grande ShotCut!, Software de edição 

eficiente e gratuito! Assisti a algumas aulas online de como usá-lo e 

finalmente consegui produzir as minhas. Compartilhei essas informações 

com minha chefia imediata, a professora Cinthia Nunes, a quem agradeço 

por ter me dado espaço para fazer esse tipo de trabalho e pesquisa, e 

quem também propôs que eu fizesse uma videoaula ensinando outros 

professores como utilizar esse recurso. E assim eu fiz: produzi a aula que 

hoje pode ser acessada por toda comunidade, por meio do canal da TV 

IFBA no Youtube. Já recebi alguns feedbacks positivos de servidores e fico 

muito feliz que esse material seja útil para os meus colegas de trabalho de 

toda Bahia. Quem se interessar, pode acessar pelo link: 

https://youtu.be/TKYxfnr9GZE.” 
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 A COVID -19 nos 

municípios vizinhos 

Procuramos saber os casos de 

Coronavírus nos municípios onde 

estudantes do IFBA – Brumado 

residem, com o intuito de alertar 

nossa comunidade discente sobre a 

importância de ficar em casa e, 

principalmente, evitar transitar 

entre cidades, sobretudo naquelas 

em que ainda não há casos 

confirmados. (p.3) 

Medite!  

A meditação é uma técnica que 

permite conduzir a mente para um 

estado de calma e relaxamento, 

trazendo diversos benefícios como 

redução do estresse, da ansiedade, 

da insônia, além de auxíliar para 

melhorar o foco e a produtividade 

no trabalho ou nos estudos. Saiba 

mais dicas sobre essa técnica na 

página 4. 
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FALA AÊ! 

Dando continuidade a nossa coluna sobre as circunstâncias em que se encontram nossos 

discentes durante a paralisação das atividades do IFBA – Campus Brumado, trouxemos, nesta 

edição, os relatos das alunas: Suellen Ribeiro Machado e Anne Karoline Brito dos Santos, alunas do 

4º Semestre do Curso de Bacharelado em Engenharia de Minas. Então, meninas, FALEM AÊ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Atualmente, estamos vivendo um momento de grande 

dificuldade, aflição, preocupação com o nosso país, 

nossos governantes, famílias, amigos. Estamos vivendo 

um fato histórico da covid-19. Logo no início, não fazia 

ideia da dimensão e proporção que o vírus iria tomar. A 

econômica parou, consequentemente, as aulas também. 

Não tive tempo de retornar para minha cidade (Feira de 

Santana) e fiquei por quase dois meses isolada e sozinha 

em Brumado. Por sorte e muita oração, consegui uma 

carona para Feira e aqui estou.  

Os dias têm sido bastante difíceis. As pessoas não 

respeitam o isolamento e, pra piorar, os leitos de UTI do 

hospital geral estão lotados. O que imaginávamos 

aconteceu.  

Como estudante do ensino superior do curso de Eng. De 

Minas, tento buscar, de alguma forma, repassar os 

assuntos, revisar trabalhos, mesmo sendo bastante difícil 

para eu me concentrar, visto que não tenho um local 

adequado na casa da minha família. Meu contato com o 

IFBA, atualmente, é somente pelo Whatsapp, assim como 

é com os meus colegas de curso, por onde repasso todas 

as informações que me são delegadas por meu papel de 

vice líder da turma.  

Infelizmente, são tempos difíceis para todos. Estamos 

atravessando um momento incerto, em que precisamos 

evitar a rua e o contato humano para garantir o controle 

da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Ainda não 

sabemos quanto tempo isto irá durar, mas não podemos 

deixar o medo ocupar nossas mentes. 

É tempo de ter esperança e de acreditar que dias 

melhores logo chegarão. Enquanto isso, vamos buscar 

encontrar, no nosso lar, um conforto e uma segurança. 

Vamos ligar para as pessoas que amamos e lembrá-las 

constantemente do quanto as admiramos e de como é 

importante que todas se cuidem. Logo tudo isto será  

 

tanto tempo. Com minha rotina afetada e 

com a preocupação constante pelo que vem 

acontecendo, já que faço parte do grupo de 

risco, se tornou constante a falta de 

concentração para os estudos ou quaisquer 

outros tipos de atividade que me agregue em 

algo. Em contrapartida, estou tentando, aos 

poucos, voltar à leitura. Sou aluna do curso 

superior em Eng. de Minas, e não estamos 

tendo as mesmas atividades corriqueiras que 

as outras modalidades vêm tendo. Porém, é 

sempre bom dar uma estudada para "não se 

perder de tudo". 

 Quanto à minha ligação com o Campus e 

colegas, está sendo somente por redes sociais 

(já que devemos continuar mantendo, ao 

máximo, o distanciamento social) para que 

continue me informando sobre o proceder das 

atividades. Enfim, espero que essa situação 

possa se normalizar o quanto antes.  

Aos meus colegas, aconselho que cuidem de 

si e dos seus. Vamos, cada um, fazer a nossa 

parte. E quanto aos estudos, mesmo com 

tanta dificuldade, vamos procurar ter empatia 

com o colega, se souberem de alguém que 

esteja em estado de vulnerabilidade e puder 

ajudar, já será um grande passo. 

 O Campus está aí para formar cidadãos 

solidários também. Se eu posso ajudar meu 

colega, seja com o empréstimo de um material 

escolar ou com um kg de alimento, posso 

contribuir para "um momento" melhor. 

#FiqueEmCasa”. 

“Neste período de 

quarentena, é 

evidente que todos 

estão sendo afetados 

de alguma forma. Eu, 

particularmente, 

acredito que ninguém 

esperava essa 

situação perdurar por Suellen R. Machado 

passado e fará parte de uma 

história vivida pelas nossas 

gerações. Que façamos dos dias 

difíceis um aprendizado sobre a 

vida e sobre nós mesmos.  

Até breve!“ 

 Anne Karoline Brito dos Santos 
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Desde o início de suas atividades em 2012, ainda como um núcleo avançado do Instituto Federal da Bahia - 

Vitória da Conquista, o IFBA - Campus Brumado tem como incumbência ofertar educação profissional e 

tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional. 

Hoje, já em sede própria, acolhemos estudantes provenientes de diversas cidades circunvizinhas. Pensando a 

realidade na qual estamos inseridos como instituição, o IFBA - campus Brumado vem alertar, nesse contexto 

de pandemia, sobre a situação epidemiológica desses municípios, com os números da Covid-19 nas cidades 

onde nossos estudantes estão inseridos, com o intuito de alertar nossa comunidade discente sobre a 

importância de ficar em casa e evitar transitar entre cidades, sobretudo naquelas em que ainda não há casos 

confirmados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATUALIZE SEU CURRÍCULO 
Muitos se perguntam: Qual a importância do currículo no 

processo seletivo? Quem nos traz essa resposta e outras 

dicas de como elaborar um bom currículo é a Sandra Maíra, 

administradora e docente do IFBA – Brumado. 

“E a resposta é simples: sem um currículo organizado, não conseguira 

participar de nenhuma etapa da seleção, pois o primeiro passo para 

conseguir uma oportunidade de emprego/estágio é a entrega do currículo. 

Se este documento não tiver as informações necessárias, se tiver em 

excesso ou mesmo se estiverem desorganizadas, as chances de ser 

convocado para as próximas etapas do processo seletivo diminuem muito. 

Outras dúvidas decorrentes são: O que coloco na parte de objetivo? Nunca 

trabalhei. Posso fazer um currículo? Preciso assinar? Precisa ter fotos? Etc. 

Pensando nessas e em outras dúvidas, desde que ingressei no IFBA em 2012, ministro oficinas e 

palestras voltadas para a confecção de currículos e dicas para participação das entrevistas 

de emprego e correção dos currículos dos alunos do IFBA Brumado. E durante a 

quarentena, não poderia ser diferente. Alguns alunos do campus (do curso integrado e 

subsequente) e da comunidade externa têm me procurado para correção dos currículos. 

Desse modo, estou disponibilizando um e-mail para continuar prestando esse serviço 

para os nossos alunos do IFBA, como também para a comunidade externa. Os 

interessados deverão enviar suas dúvidas e seu currículo para o e-mail: 

impulsaoprofissionalbdo@gmail.com” 

Atualize-se! 

Nº de Casos da COVID-19 Notificados: 

Brumado e cidades Circunvizinhas 

Fonte: SESAB, acesso em 11 de junho de 2020. 
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AQUIETE A SUA MENTE 

A meditação pode ser uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num 

objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e 

emocional. No intuito de ajudar toda a comunidade acadêmica do IFBA Campus Brumado, pedimos 

ao professor Pedro Campos - praticante desta técnica – que falasse um pouco e desse dicas de como iniciar a 

meditação como forma de manter a saúde mental enquanto perdure a pandemia. 

 

“Muita gente, quando conversa comigo e descobre que eu pratico meditação, me diz a 

seguinte frase: ‘Meditação não é pra mim, eu sou muito ansioso’. Bem... essas 

pessoas, muitas vezes, não sabem que eu também tenho/tive meus problemas com 

ansiedade, inquietação e outros estados mentais do tipo. Infelizmente, o que muita 

gente também não sabe é que a meditação é, na verdade, muito boa para quem tem 

essas inquietações. Então, quer dizer que a pessoa que pratica meditação é sempre 

calma, zen? Não, necessariamente.  

A meditação é uma ferramenta que ajuda a pessoa a ficar mais calma, mas depende de um “músculo mental” 

do foco. E por que o uso do termo ‘músculo mental’? Porque é um ‘músculo’ que pode ser exercitado e ficar 

mais forte com o tempo. Isso explica o porquê que algumas pessoas começam a meditar e, logo de cara, não 

gostam da experiência e dizem: ‘isso não serve para mim’. Imagine uma pessoa magra que vai para academia 

pela primeira vez. É pouquíssimo provável que ela consiga levantar tanto peso quanto Arnold Schwarzenegger 

logo de primeira. O que ela faz então? Começa pegando pouco peso, vai treinando ao longo das semanas e 

aumentando a dose com o tempo. Da mesma forma é a meditação. Antes de avançarmos, é importante 

esclarecer que há vários tipos de meditação: algumas religiosas, outras não; algumas mais incomuns e outras 

mais populares. O foco aqui é na meditação Shamata Impura, uma meditação que, apesar de ser ensinada em 

Centros de Estudos Budistas, pode ser praticada sem nenhuma intenção ou ligação religiosa.  

Fizemos, há um tempo, no curso de Técnicas de Gravação de Vídeo oferecido pelo IFBA, 

a produção de um vídeo explicando (em 1 minuto) como meditar (Acesse o vídeo pelo QR 

Code). Nele, um celular é utilizado para ajudar a regular o tempo de inalação (I), o tempo 

em que se mantém o ar preso nos pulmões (P), o tempo de exalação (E) e o tempo em 

que se mantém o ar fora dos pulmões (F) durante a respiração. Além disso, é configurado 

o tempo de meditação, no caso, 5 minutos. Se a pessoa fizer e se sentir muito 

desconfortável, pode reduzir o tempo. Se a pessoa fizer, se sentir bem e quiser avançar, 

pode aumentar o tempo de meditação ou então modificar os tempos dos estágios da respiração. No vídeo, é 

usada a seguinte configuração: I= 4s , P =4s, E=4s, F=4s. Caso queira avançar, pode usar a seguinte 

configuração: I=4s , P=7s, E=8s , F= 0s e, caso queira avançar mais, poderá fazer: I= 5s P =20s, E= 10s, F =0s. 

O vídeo tem as instruções, mas um detalhe importante é não fechar os olhos. Pode deixá-los semiabertos, mas 

não se deve fechar. 

Agora, se você realmente está bem ansioso ou estressado com alguma coisa específica 

ou até mesmo com dor de cabeça e não consegue, de modo algum, meditar da forma 

explicada acima, uma opção é fazer uma meditação guiada, que é uma meditação 

conduzida, por meio de instruções verbais de um guia. Existem vários vídeos na 

internet do tipo e essas podem ser feitas deitadas, se for o caso. Para finalizar, 

criei uma Playlist com 2 vídeos: 1 vídeo de uma Meditação Guiada que recomendo 

e outro com mais de 3 horas de músicas que podem ser usadas para meditar, se 

acalmar e até servem como som ambiente para estudar e trabalhar de maneira 

mais tranquila. O nome da Playlist é Acalmando a Mente e pode ser acessada no 

meu canal do Youtube: www.youtube.com/c/PosCam_Music. 

 

Que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie, que a tua luz pura interior guie o teu caminho (Pedro Campos)” 


