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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

 FALE COM A DAC! 

A Diretoria Acadêmica do Campus Brumado (DAC), desde 

a suspensão das atividades presenciais, vem trabalhando 

com sua equipe na tentativa de uma aproximação entre os membros da 

Comunidade Acadêmica. São muitas as dificuldades enfrentadas, mas 

os Técnicos Administrativos e os Professores estão se empenhando 

para garantir o acolhimento das demandas e a oferta dos serviços que 

consideramos prioritários neste momento. 

Tendo isso em vista, a Diretoria Acadêmica vem promovendo reuniões 

virtuais com os líderes de turmas para esclarecimentos de dúvidas, 

orientações e acolhimento de sugestões. Estes, por usa vez, têm atuado 

como facilitadores da comunicação, levando à DAC as questões 

apresentadas pelas turmas e levando até estas as orientações da 

instituição. 

Até o momento, foram realizadas 03 reuniões, nas quais foi possível 

esclarecer questões sobre o cumprimento do calendário acadêmico 

2020, atividades não presenciais e sobre as possíveis estratégias que 

o Campus Brumado poderá adotar quando o retorno das atividades 

letivas ocorrer. Não menos importante, as reuniões virtuais dão voz aos 

discentes, tornando possível ouvir o que as turmas têm a dizer por meio 

dos seus representantes, além de se informar sobre suas dúvidas, 

expectativas e demandas, o que pode reorientar e aprimorar a atuação 

do Campus. Os encontros com os alunos têm sido produtivos e a ideia 

é que, de agora em diante, passem a ocorrer semanalmente. 

No mesmo sentido, o Campus realizou, no dia 18 de junho, uma reunião 

virtual com os pais ou responsáveis dos discentes. Nessa web 

conferência, o Diretor Acadêmico, Samuel Dutra, e o Diretor Geral, Rui 

Santana, fizeram esclarecimentos aos pais sobre questões relativas ao 

Calendário Acadêmico 2020, às atividades remotas que estão sendo 

desenvolvidas por docentes e à importância do apoio das famílias aos 

estudantes neste momento de quarentena. A transmissão da reunião 

contou com uma ampla participação e possibilitou a resolução de 

muitas das dúvidas dos pais. Mesmo assim, infelizmente, muitos não 

 conseguiram acessar a reunião devido a problemas com a conexão. 

Apesar das 

limitações na 

comunicação a 

distância, 

manteremos 

esforços para o 

aprimoramento 

do diálogo e do 

atendimento à 

comunidade. 
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 Fique por dentro! 

A situação da pandemia em 

Brumado tem se agravado 

diariamente, muito por conta do 

desrespeito dos cidadãos às 

recomendações das autoridades 

sanitárias. Um fator agravante é 

desobediência às determinações 

das autoridades sanitárias para as 

medidas de isolamento social, 

estando o indivíduo sujeito as 

penalidades legais. Saiba quais são 

e respeite as leis sanitárias. (p. 3) 

Cuide-se! 

Não há nenhuma dúvida que a 

busca por melhores condições de 

saúde é a melhor forma de 

passarmos por tudo isso. Nesse 

momento, devemos praticar o 

autocuidado e adquirir hábitos 

saúdaveis. Então, confira algumas 

dicas sobre o autocuidado na 

página 4. 
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FALA AÊ! 

Nesta semana, em nossa coluna com os relatos de discentes e as circunstâncias em que se 

encontram durante a paralisação das atividades do IFBA – Campus Brumado, contamos com a 

participação de Ronildo Meira da Silva - 1º Semestre do Curso Técnico Subsequente em Mineração e 

Larissa Luz Viana - 4º Semestre do Curso de Bacharelado em Engenharia de Minas. FALEm AÊ!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Com essa pandemia, várias mudanças 

ocorreram na vida de muitas pessoas. Para mim, 

uma das dificuldades vivenciada atualmente é o 

sedentarismo e a dificuldade em manter uma 

rotina de estudos em dia. Porém, esse tempo tem 

proporcionado a autorreflexão e leitura de 

romance não antes permitidas por falta de 

tempo. 

Diante das circunstâncias, o campus iniciou um 

projeto correlativo aos alunos, e assim tenho me 

predisposto a participar de todas as reuniões 

propostas, assim como do comitê central de 

prevenção e acompanhamento contra a covid-19, 

efetuando uma aproximação ainda maior com a 

instituição e aumentando o sentimento de amor 

e carinho pela mesma.  

A relação com os companheiros foi minimizada 

durante este período, fazendo eu me sentir 

desconectada dos meus amigos e colegas do 

curso.  

No desejo de que este caos que engloba o mundo 

passe o quanto antes e que as atividades diárias 

das pessoas possam voltar ao normal em breve, 

o nosso tempo atualmente pode ser utilizado 

para descanso e reflexão. Neste cenário caótico, 

me sinto na bolha criada pelo mito da caverna- 

Platão, pois tudo que é visto por mim é apenas a 

reflexão de um cenário incerto, já que o homem 

moderno ainda não sofreu com a realidade 

pandêmica.”  (Larissa Luz Viana). 

 as minhas duas atividades diárias. Entretanto, 

em casa, não deixei os estudos de lado. Utilizo o 

tempo para ler livros, assistir videoaulas no 

YouTube, e revisando e aprofundado os assuntos 

que foram passados antes do isolamento se 

iniciar.  

No IFBA, curso o Técnico em Mineração - 

Subsequente e, neste período, continuo 

mantendo relação com o Campus através de 

reuniões em Web-conferência, entrando em 

contato com os setores do Campus, buscando 

informações, tirando dúvidas e enviando para 

minha turma, para que se mantenham 

informados. Através do grupo de Whatsapp, 

mantenho contato com meus colegas de turma. 

Nesse período, iniciei a função como líder de 

turma e, assim, envio notícias, informações, e-

mails e contatos e, logo que recebo dúvidas 

deles, envio para um outro grupo em que 

participam líderes de turmas, assistentes e a 

DAC, para que tais dúvidas sejam esclarecidas e 

dou um retorno a eles.  

Sempre com pensamentos positivos, acredito 

que logo, logo tudo isso irá acabar e assim 

poderemos retornar à nossa rotina e ao Campus. 

Espero que todos estejam fazendo a sua parte, 

mantendo todos os cuidados, para que o fim 

dessa pandemia chegue o mais rápido. Enquanto 

isso, utilizem o tempo para estudar em casa. 

FIQUEM EM CASA. Se cuidem e tenham empatia 

com os demais.” (Ronildo Meira). 

 

“Durante essa 

pandemia, as 

minhas atividades 

cotidianas foram 

totalmente 

interrompidas, 

principalmente os 

estudos em modo 

presencial, tanto 

no IFBA quanto na 

faculdade, que 

eram 
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Diante da pandemia do novo coronavírus, no intuito de prevenção, 

contenção e controle do vírus no Brasil, foram adotadas e 

implementadas várias medidas sanitárias por órgãos do Poder 

Executivo da União, Estados e Municípios. O que muitas pessoas 

ainda não entenderam é que o descumprimento dessas medidas se 

configura como delito, podendo SER PRESO E/OU PAGAR MULTA por 

isso.  

No início do mês de Junho, diante do aumento do número de casos 

de infectados no município, principalmente porque a população não 

está seguindo às MEDIDAS OBRIGATÓRIAS, foi necessário que a 

Promotoria de Justiça Regional de Brumado/BA, publicizasse um 

comunicado a toda população, abordando as sanções penais às 

quais as pessoas estão sujeitas. 

Nesse sentido, antes mesmo da pandemia, o código penal brasileiro já versa sobre questões sanitárias. Vide 

seu artigo 131: 

Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem, moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de 

produzir o contágio: 

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 

Por conseguinte, devido a pandemia, foi criada a Lei nº 13.979/2020, que definiu medidas 

sanitárias a serem adotadas para o enfrentamento desta emergência de saúde pública. 

O descumprimento dessas medidas, segundo as novas regras, "acarretará a responsabilização 

civil, administrativa e penal dos agentes infratores". 

O caso poderá ser enquadrado em dois artigos do Código Penal: 

✓ Art. 268: crime contra a saúde pública, com pena de detenção de um mês a um ano, e multa. 

✓ Art. 330: crime de desobediência, com pena de detenção de 15 dias a seis meses, e multa. 

É importante, nessa oportunidade, o estudo dessa conduta delituosa, uma vez que estamos diante de grave 

pandemia que envolve a covid-19 que, alastrando-se pela sociedade de forma cruel, vem trazendo óbitos. 

Não se trata de mera gripe, mas de uma doença grave e transmissível. Daí a importância dos 

cuidados que os infectados devem ter para não transmitir a terceiros. Trata-se de crime 

formal e de dano, com dolo de dano. 

O agente pratica ato capaz de produzir o contágio de moléstia grave, da qual é 

portador, com o claro objetivo de transmitir o mal a outrem, portanto, causando-lhe 

danos à saúde – o que é uma lesão corporal. 

Como a desobediência às determinações das autoridades 

sanitárias, para medidas de isolamento social, pode configurar ilícito 

penal, se novos casos de descumprimento chegarem ao conhecimento do Ministério 

Público, poderão ser objeto de requisição de instauração de investigação policial para a 

responsabilização criminal. 

Diante disso, as pessoas podem denunciar pelos telefones 3441-2686 / 3441-2944 ou comunicar diretamente 

junto à promotoria pelo e-mail: brumado@mpba.mp.br. (Leia o Comunicado na Íntegra pelo QR Code). 

Atualize-se! 
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CUIDE-SE! 

 

O mundo inteiro está passando por um cenário nunca imaginado e previsto. Com toda tensão e 

estresse devido à pandemia de coronavírus e ao excesso de informações e notícias, a população 

tende a ficar mais ansiosa e estressada diante da necessidade de isolamento e das consequências sociais e 

econômicas. Em alternativa, é preciso manter a saúde mental, a rotina de autocuidado para aliviar o estresse 

e a ansiedade.  Novos hábitos não são adquiridos e consolidados em nosso cotidiano da noite para o dia. No 

entanto, ter a consciência de quais são os hábitos importantes para o nosso bem estar já é o começo de uma 

transformação. Nesse sentido, trouxemos algumas dicas de autocuidado para podermos enfrentar esse período 

de pandemia de uma forma menos estressante e desgastante. CUIDE-SE! 


