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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

VOCÊ CONHECE A DAP? 

Neste período de pandemia, as atividades dos setores 

ligados à Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) 

do Campus Brumado do IFBA continuam sendo executadas de forma 

remota.  Este é o setor que planeja, organiza, dirige, executa, controla e 

avalia as políticas e atividades de gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial do Campus. 

Uma das primeiras medidas de enfrentamento à COVID-19, tomadas 

pela DAP, foi a orientação às empresas terceirizadas para que 

realizassem campanhas internas de conscientização dos seus 

funcionários sobre os riscos e medidas de prevenção à COVID-19, 

observando as orientações do Ministério da Saúde, e também para que 

fizessem o levantamento dos funcionários que faziam parte do grupo 

de risco, a fim de se avaliar as medidas a serem tomadas, visando à 

preservação da saúde desses prestadores de serviço.  

De modo geral, a DAP tem 

atuado no apoio logístico e 

técnico das ações de 

enfrentamento à COVID-19 

que vêm sendo realizadas 

no Campus, como a 

instalação de novos 

lavatórios e dispensadores 

de sabonete líquido, de 

papel toalha e de álcool gel 

em pontos estratégicos do 

Campus e o pagamento das 

bolsas de Auxílio 

Emergencial aos estudantes.  

No momento atual, os setores estão envolvidos na aquisição de 

materiais que irão subsidiar a execução do Projeto de Extensão #IFBA 

Informação Solidária, de enfrentamento à COVID-19, aprovado pela 

PROEX, conforme Edital nº 11/2020. Como esse Projeto tem o objetivo 

de produzir conteúdo informativo por meio de cards, podcasts e vídeos 

para divulgação em redes sociais, estão sendo adquiridos, via 

processos licitatórios, equipamentos e materiais para áudio, vídeo e 

foto. Além disso, está sendo realizada a aquisição de máscaras de 

tecido e álcool gel para serem distribuídas à comunidade, como parte 

das atividades do projeto citado.   

Desde o início do trabalho remoto, o contato entre os servidores está 

sendo mantido por telefone, WhatsApp e reuniões administrativas 

virtuais semanais, o que está sendo importante, tanto para a 

socialização das atividades realizadas por cada setor como para a 

manutenção do vínculo afetivo com os colegas. Todos estão na torcida 

para que este momento difícil passe logo e possamos voltar ao convívio 

social em segurança. 
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 Proteja-se dormindo bem! 

O novo coronavírus pegou o mundo 

desprevenido e fez boa parte da 

população mundial mudar hábitos e 

se adaptar a uma nova realidade, o 

que tem afetado principalmente a 

qualidade do sono da população. 

Você sabe a importância do sono 

para nosso organismo e 

principalmente para nosso sistema 

imunológico? Veja dicas para uma 

boa noite de sono na página 4. 

A bola da vez. Será? 

Nesta semana, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

alertou sobre os riscos de 

tratamentos para o novo 

coronavírus que utilizam 

Ivermectina. De acordo com o 

órgão, não há comprovação 

científica de que a ivermectina seja 

efetiva no tratamento da COVID-19. 

Saiba mais na página 03. 
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FALA AÊ!? 

Nesta edição, trouxemos a sessão “Fala aê!?” um pouco diferente. Aproveitamos esse espaço 

para falar sobre a reunião que contou com a participação de alguns discentes do IFBA – Brumado, 

promovida pela Reitoria, via web conferência. A reunião teve a presença dos representantes de CA, Grêmios 

Estudantis, CONSUP, CONSEPE, adjunto da Reitoria, e foi de extrema relevância, pois 

dispôs as impressões, tanto do IFBA quanto do alunado, a respeito dos resultados 

obtidos pela pesquisa institucional elaborada em maio/2020. O encontro contou com 

a participação dos representantes discentes, evidenciando a 

realidade dos estudantes que compõem os Campi do 

Instituto no estado da Bahia.  

A respeito da colaboração do Campus Brumado, 

estiveram presentes os estudantes Rodrigo dos Santos 

Caires - 1º semestre do curso de Engenharia de Minas, 

Helder Felipe Farias Silva - 1º Ano Ensino Médio Técnico 

Integrado em Informática Matutino, Suélen Ribeiro Machado - 4º Semestre 

Engenharia de Minas, Bruno Moreira Santos - 1º Semestre de Engenharia de 

Minas/4º Módulo de Mineração Subsequente Matutino, Cleverson Lima Silva - 1° 

Módulo de Edificações Noturno e Anne Karoline Brito dos Santos - 4° Semestre de 

Engenharia de Minas. Esses representantes discentes fizeram pertinentes colocações e expuseram as opiniões 

dos demais estudantes, contemplando a fala das demais modalidades de ensino do nosso Campus, relatando 

como a conjuntura da pandemia da Covid-19 tem refletido em suas vidas e em seus estudos. Além disso, os 

representantes apontaram algumas alternativas, pensadas pelos alunos, que podem 

ser tomadas pela comunidade para readaptação à nova realidade. 

Foi manifestado pelos representantes que há uma 

insatisfação com a paralisação das atividades e o 

desejo pelo retorno das aulas que contem como 

carga horária no currículo. Durante a fala, os 

estudantes apontaram que seria interessante, 

pelo menos, testar as aulas e disseram acreditar na 

possibilidade de ter um EAD com eficácia e 

aproveitamento. Apesar de entenderem a dificuldade de 

acesso que alguns estudantes apresentam, acham válido 

que outra parcela que acesse às aulas tenham algum proveito, diminuindo assim 

o prejuízo no retorno das atividades presenciais. Os alunos chamaram atenção também para o fato de haver 

somente uma profissional da área de saúde no campus, uma técnica em enfermagem. Trouxeram ainda outros 

fatores como a pesquisa realizada com os alunos, com o objetivo de alcançar aqueles que estão em difícil 

acesso à internet ou até mesmo incomunicáveis e comentaram sobre a necessidade de recursos extras para 

oferecer apoio tecnológico, estrutura física e mobiliária para estes 

alunos no retorno das atividades.  

Para finalizar, se faz oportuno reconhecer a forma como 

o IFBA tem se engajado para dar uma observância aos 

alunos constituintes de sua rede. Apreciamos o modo 

como são feitos os posicionamentos pelos setores de 

gestão, a forma como nos apresentam as conquistas e 

respeitam nossas opiniões colocadas nas reuniões, 

sempre tornando os meios mais democráticos possíveis. 

Helder Felipe Silva 

Suélen Ribeiro Machado 

Anne Karoline Santos 

Rodrigo dos Santos Caires 

Cleverson Lima Silva 
Bruno Moreira Santos 
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A Ivermectina é a bola da vez na procura desesperada por um medicamento que combata 

o novo coronavírus no Brasil. O "milagre" está em todas as redes sociais. Entretanto, ainda 

não há comprovação científica de resultados positivos na luta pelo controle da pandemia.  

Até o momento, não existem evidências que comprovem a eficácia e segurança e que 

sustentem o uso, em humanos, de Ivermectina (em qualquer de suas formulações ou 

doses, isoladamente ou associada a outras medicações) na profilaxia ou no tratamento, 

em qualquer fase da doença COVID-19, o que impossibilita a recomendação do uso dessa 

medicação.  

O tratamento, que inclui medicações como cloroquina e Ivermectina para casos iniciais 

do coronavírus, é controverso porque órgãos de saúde como a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) não reconhecem o coquetel para o tratamento da covid-19, 

e entidades médicas também já se manifestaram contrárias ao uso desses 

medicamentos. 

Apesar de um estudo comprovar que o vírus SARS-CoV-2, 

causador da Covid-19, ter sua replicação viral inibida pela 

Ivermectina, refere-se, entretanto, apenas à fase in vitro 

(laboratório), isto é, fora dos sistemas vivos e em dose muito 

maior que a usualmente utilizada em humanos para outras 

doenças. Não há comprovação de eficácia in vivo, ou seja, em 

seres humanos e o seu uso, de forma irresponsável, pode 

acarretar efeitos colaterais significativos. 

Importante reiterar que as formas comprovadamente capazes 

de reduzir a transmissão da COVID-19 são a manutenção do 

uso de máscaras, o distanciamento social, o isolamento de 

casos e a quarentena dos contatos. 

CONSCIENTIZE, BRUMADO!  

Hoje saiu o último Boletim Informativo da Secretaria de 

Saúde sobre o número de casos de coronavírus no 

Munícipio de Brumado. Infelizmente, a evolução de casos, 

em Brumado, continua acentuada, pois, do penúltimo 

boletim publicado na semana passada (04/07) até o 

presente, houve um aumento de 55 novos casos 

confirmados, com o agravante de um paciente 

hospitalizado. Este fato demonstra a falta de empatia dos 

brumadenses e o quanto a população está deixando de 

tomar as principais medidas preventivas: FICAR EM CASA e 

USAR MÁSCARA sempre que for necessário sair de sua 

residência. Somente juntos poderemos vencer o 

coronavírus. Colabore e conscientize-se! 

 

 

 

 

A bola da vez. Será? 

Para Correção e Dúvidas na correção de Currículos, a 

professora Sandra Maíra pode ajudar. Envie sua 

dúvida e/ou seu currículo para o e-mail: 

impulsaoprofissionalbdo@gmail.com 
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PROTEJA-SE DORMINDO BEM!  

Em tempos de pandemia do coronavírus, precisamos manter nossas resistências naturais em 

níveis mais altos possíveis, e o sono está diretamente relacionado a isso!  

Uma boa noite de sono é uma aliada para manter a saúde. Há uma relação 

bidirecional entre a qualidade do sono e a imunidade. Um sono de má qualidade ou 

encurtado leva o organismo a uma situação de estresse, aumentando a liberação do 

cortisol, hormônio com efeito imunomodulador, que acaba reduzindo as defesas do 

corpo. 

Um estudo brasileiro sobre o impacto do sono na eficácia da vacina contra a hepatite A 

mostrou que, ao serem vacinadas, as pessoas com privação de sono tiveram resposta 

reduzida à metade em comparação ao grupo que dormiu bem. Existe também evidência 

de que o sono curto, com menos de seis horas, está associado a um aumento da 

sintomatologia do resfriado comum. Ou seja, pesquisas comprovam que pessoas que 

dormem menos do que o necessário ficam mais suscetíveis a infecções respiratórias. 

Diante disso, agora mais do que antes, a saúde geral e a imunidade precisam estar em seu 

melhor estado, e uma boa noite de sono é ainda mais fundamental. Por isso, é importante seguir 

alguns conselhos que constituem a chamada higiene do sono, para que se possa dormir de forma 

tranquila e com um sono reparador mesmo durante a quarentena. O processo é um conjunto de ações que 

buscam proporcionar um sono de qualidade todas as noites. A seguir, estão algumas recomendações: 

 Que tal tentar colocar em prática essas dicas e observar como terá uma noite mais tranquila? 


