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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

 AULA DE ALGORITMO? SIM, SENHOR! 

Desde o início da suspensão das aulas, os professores do 

IFBA – Brumado estão buscando, de alguma forma, 

amparar seus alunos para que haja o menor prejuízo acadêmico 

possível. Diante disso, trouxemos o relato do docente Cláudio Ribeiro 

de Sousa, Mestre em Ciência da Computação. 

“Devido à pandemia da Covid-19, acompanho com muita apreensão as 

orientações sobre nossas atividades. Em princípio, não seria necessário 

que as turmas de 2020 fossem atendidas com atividades e aulas (de 

acordo com a resolução criada pelo CONSUP-IFBA), mas, com o passar do 

tempo, percebemos a importância de mantermos o vínculo com todos os 

nossos alunos. Diante disso, procurei a coordenação, inicialmente, para 

indicar algumas atividades que os estudantes pudessem fazer online. 

Mas, mesmo assim, faltava algo.  

Assim, procurei os discentes, por meio de uma rede social, para 

marcarmos um encontro remoto com objetivo de relembrar e reforçar 

alguns conteúdos que havíamos trabalhado em sala de aula 

presencialmente. Logo, percebi que este também era um anseio deles e 

pudemos, então, agendar para esta semana a atividade. Tentei preparar 

uma aula mais leve, onde poderia ser encaixado também um momento 

para diálogo e informes, visando manter todos melhor informados e mais 

tranquilos.  

Se me questionassem sobre o que eu, como docente, achei dessa aula, 

responderia “Achei que foi uma ótima experiência. Foi possível ter contato 

com os alunos de uma forma nova, mas que permitiu transmitir a eles um 

pouco do conteúdo que estudamos presencialmente na matéria, para 

reforçar”. Sobre esse novo desafio no período de pandemia, de ter que 

reinventar a arte de educar, concluiria que “Sinto que é o futuro chegando 

cada vez mais perto.  Sabemos que situações atípicas, como a que 

estamos vivendo, aceleram o uso e desenvolvimento de certas 

tecnologias. Creio que seja um dos primeiros passos para que as 

ferramentas digitais sejam ainda mais utilizadas no contexto educacional, 

mudando paradigmas e buscando ampliar ainda mais o acesso” 

No final, percebi que o encontro se mostrou muito interessante. Cerca de 

20 alunos puderam participar do encontro e, por isso, já programamos 

uma nova aula a distância. Porém, é importante ressaltar que, em 

princípio, estas aulas não serão contabilizadas como carga horária da 

disciplina para evitar prejuízos àqueles que não possuem as devidas 

condições de acesso ou não puderam participar. 
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 Você conhece a ARINTER? 

A Assessoria de Relações 

Internacionais do IFBA (ARINTER) é 

um órgão vinculado à Reitoria do 

Instituto Federal da Bahia, com o 

escopo de promover a inserção do 

IFBA no cenário internacional, 

fortalecendo a cooperação e a 

interação com instituições 

estrangeiras. Corra para a página 4 

e conheça mais sobre a ARINTER.  

Atualize-se! 

Devido à suspenção das aulas, por 

sua vez, decorrente da pandemia do 

coronavírus, houve mudanças no 

calendário do IFBA. Dessa forma, o 

processo de seleção para Ingresso 

em 2021 nos cursos Técnicos 

Integrados e Subsequentes ainda 

não tem uma data definida. Segue 

em planejamento o próximo 

processo de seleção para ingresso. 

Saiba mais na página 3. 
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FALA AÊ!? 

Esta seção é a forma que encontramos de promover um espaço de vez e voz aos alunos IFBA – 

Brumado, de testemunhar e contar as experiências vivenciadas durante a suspensão das 

atividades do Campus. Nessa edição, trouxemos os relatos dos alunos Bruno Moreira Santos, 

estudante do 1° semestre de engenharia de minas e do 4° modulo de mineração, e Andréia de Jesus da Silva, 

que cursa o 4º módulo do curso técnico em edificações.  

“Minha rotina mudou bastante durante esse período. No início, achava que o 

isolamento social duraria algumas semanas, mas já são três meses sem aulas e sem 

aquela interação social de antes. Estou em casa, não saio muito, somente quando 

necessário pois minha mãe é do grupo de risco. Meu pai ficou algumas semanas 

sem trabalhar por conta do fechamento do comércio, mas já voltou a labuta de 

antes, tomando os devidos cuidados. Tenho aproveitado esse tempo para 

aprofundar meus estudos na área de mineração, buscar me manter informado dos 

acontecimentos, assistindo as mídias de notícias pela internet, ouço músicas, 

assisto a alguns filmes e séries, mas o sedentarismo tem tomado bastante conta 

da minha rotina, além de algumas crises de ansiedade. Falando como discente do 

curso técnico, minha relação com os professores se manteve bastante ativa nas 

primeiras semanas de quarentena. Estamos com o curso quase concluído, restando apenas as disciplinas que 

exigem em sua grade práticas laboratoriais e a conclusão do meu Trabalho de Conclusão de Curso, que também 

está na reta final. Falando agora como aluno de engenharia de minas, sentimos a falta da presença dos professores 

com a turma. Houve uma ruptura nessa comunicação, o que é compreensível, visto que a atenção maior era 

aplicada apenas às turmas com início no período 2019.2, com 80% de carga horária concluída. Recentemente, 

sugerimos uma sessão de videochamadas com os professores, utilizando a plataforma Google Meets, com a turma, 

para realização de revisões das disciplinas e servir de momento de uma maior aproximação da turma com os 

professores, matando um pouco a saudade do Instituto.  

A mensagem que eu posso deixar para os estudantes é que cuidem da saúde física e mental, das emoções, pois 

com elas conseguimos ter foco, disciplina, determinação e organização nos estudos. Principalmente para os 

estudantes do Integrado, que estão em ritmo de estudos para o ENEM, e para os estudantes do subsequente, que 

buscam, de alguma forma, ingressar no mercado de trabalho, seja como estagiário ou como profissional efetivo. As 

notícias não são positivas, mas é importante termos a cabeça erguida e pensar que o mundo já vivenciou coisas 

piores e saiu delas com grandes ensinamentos.” (Bruno Moreira Santos) 

“A pandemia veio para dar uma pausa na correria que eu estava vivendo, de 

estágio, produção de relatório final do curso, as demais atividades relacionadas 

ao curso, preparativo para a festa de conclusão. Então, de certa forma, hoje 

consigo ter uma calmaria na minha vida e na minha rotina, utilizando meu tempo 

para ficar mais com a família, me dedicando somente para eles. Pude resgatar 

valores que, na rotina do dia a dia, não conseguia me dedicar, como leitura e 

meditação.  

O IFBA está fazendo o  possível para estreitar os laços entre nós discentes e o 

instituto, dando todo suporte para nossas aulas EAD, sempre se preocupando 

em nos levar informações. As aulas de  Segurança do trabalho, algumas vezes 

por mês, nos oportuniza matar um pouco a saudade do campus, sentindo um 

pouco mais perto, porém a saudade é grande. São  disponibilizados  exercícios preparativos 

para o Enem e, com o novo projeto de extensão dos professores Viviane e Fabian, temos ferramentas para ocupar 

a nossa ociosidade, como o vídeo dessa semana que foi ensinando como fazer uma horta em casa.  

Já estávamos no fim do curso e, com o passar desses anos, criamos um vínculo muito grande. Percebemos o quanto 

faremos falta um para o outro ao final dessa etapa, e mantivemos esse contato com a turma mesmo com o 

distanciamento social.  Tenho fé que logo essa pandemia vai acabar e vamos passar por isso de cabeça erguida, 

não desistindo nunca de nossos objetivos e sonhos, afinal somos brasileiros e nunca desistimos. (Andréia Silva) 
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O IFBA informa que, devido à pandemia sanitária mundial da COVID-19 e à 

suspensão das atividades presenciais como forma de prevenção, o Processo 

de seleção para Ingresso em 2021 nos nossos cursos Técnicos Integrados e 

Subsequentes ainda não tem uma data definida. 

Há exatamente um ano, a equipe que coordenava o PROSEL 2020 já estava 

atuante no mapeamento dos munícipios onde seria realizada a divulgação, 

visita aos gestores e escolas dos 17 municípios da micro região de 

Brumado, e inovando com o modelo de divulgação, acolhendo os 1330 

alunos que vieram conhecer a estrutura física da instituição, os cursos 

oferecidos e obter informações sobre como ingressar no IFBA, que oferece curso 

técnico integrado e subsequente. O IFBA campus Brumado, mais uma vez, foi primeiro lugar em inscrições por 

meta, finalizando o processo seletivo com 1121 inscritos.  

 

O cronograma do próximo processo 

será divulgado quando forem 

retomados os calendários acadêmicos 

da Instituição - a serem definidos pelo 

nosso Conselho Superior. Pedimos a 

compreensão de toda a comunidade 

nesse momento, uma vez que tal 

medida visa a preservação da saúde e 

da vida das(os) candidatas(os), 

estudantes e servidoras(es) do 

Instituto.  

Enquanto as atividades presenciais 

estão suspensas, o Departamento de 

Seleção de Estudantes da Pró-Reitoria 

de Ensino do Instituto continua mantendo as suas atividades administrativas em curso, de forma remota, 

planejando o próximo Processo de Seleção para Ingresso, com atenção aos seguintes aspectos:  

     • O risco de contágio relacionado ao modelo de seleção por aplicação de provas presenciais. 

     • O calendário acadêmico suspenso das escolas de Ensino Fundamental públicas - uma vez que 50% de 

nossas vagas são reservadas a estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental nessas 

instituições. 

     • A demanda por procedimentos mais democráticos e justos de acesso ao ensino público deste Instituto.  

Tais medidas visam a preservação da saúde e da vida das(os) próprias(os) candidatas(os), estudantes e 

servidoras(es) do Instituto. Assim, tão logo quanto possível, o IFBA divulgará, para toda a comunidade, o novo 

processo de seleção para ingressos, mais seguro, justo e democrático. 

Em tempo, alertamos que o IFBA não tem relação com cursos preparatórios que, porventura, venham ocorrer 

sobre possíveis datas ou conteúdo de seleção para ingresso no IFBA em 2021. Mantenha-se atenta(o) e busque 

informações confiáveis através dos nossos canais oficiais. 

Site: portal.ifba.edu.br             Facebook: @IFBA_Oficial    Instagram: @ifbaoficial 

Atualize-se! 

Demonstração de robótica aos alunos-visitantes 
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VOCÊ CONHECE A ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO IFBA?  

Vocês sabiam que o do Instituto Federal da Bahia (IFBA) dispõe de um órgão que atua em 

consonância com a Política de Internacionalização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia? Pedimos que a docente Mariana Rocha, representante do órgão no IFBA - campus Brumado, nos 

apresentasse essa assessoria e sua forma de atuação, entre outras atividades desenvolvidas. 

A Assessoria de Relações Internacionais – ARINTER é um órgão vinculado à Reitoria do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA). Ela tem como objetivo “articular contatos, estabelecer acordos de cooperação e convênios com 

instituições de ensino e pesquisa internacionais, incentivando a comunidade interna a mobilizar-se por meio 

de intercâmbios com entidades conveniadas, proporcionando, assim, a formação acadêmica, a qualificação do 

seu conhecimento cognitivo e a expansão da conscientização cultural”. 

Sua missão é promover a inserção do IFBA no cenário internacional, para que 

se fortaleçam a cooperação e a interação com instituições de ensino, pesquisa 

e extensão no exterior. 

Cabe a ARINTER ampliar parcerias com a comunidade acadêmica internacional, 

em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFBA, bem como a coordenação, indução e acompanhamento 

das atividades pertinentes a sua área de atuação. 

Cada campus tem um representante junto à ARINTER. Em Brumado, a 

professora Mariana Rocha foi nomeada, via portaria n 1998, de 18 de maio de 

2020, para integrar esse Comitê. Além da ARINTER, Mariana também nos 

representa enquanto professora de Inglês, junto ao Departamento Oficial de 

Programas de Língua Inglesa da Embaixada Americana (RELO-Brazil).Ela participou, no dia 10/06/2020, do 

lançamento Online da Plataforma Online Professional English Network (OPEN), que visa oferecer cursos 

gratuitos, virtuais e de qualidade para a formação continuada de professores de Língua Inglesa. Recentemente, 

Mariana foi convidada para participar de uma live internacional com professores de inglês do Marrocos, Líbano, 

Armênia e Tunísia sobre a Importância da Formação Continuada 

de Professores, no dia 29/06/2020. Nesse encontro virtual, os 

professores debateram sobre as concepções culturais de 

desenvolvimento profissional e os desafios advindos das 

mudanças exigidas com o atual panorama mundial, com a 

pandemia da COVID-19.  

“A formação de uma rede de cooperações é muito importante 

para a inserção do nosso campus num cenário internacional. Com 

o mundo globalizado e as distâncias espaciais sendo minimizadas 

com as novas tecnologias, podemos criar laços virtuais que vão 

nos projetar institucionalmente; assim, mesmo em tempos de 

isolamento social, nós podemos continuar nos dedicando à 

internacionalização do nosso Instituto. Então, se você tem 

interesse em conhecer mais sobre as políticas de 

Internacionalização do IFBA, o nosso Plano de Desenvolvimento 

Institucional na esfera de cooperações e convênios 

internacionais, bem como participar de nossos editais e 

programas, fique sempre atento. Quer conhecer um pouco mais 

sobre a ARINTER? Siga nossa página no Facebook @ArinterBA e 

fique por dentro de muitas oportunidades! 


