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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

GELCI: O 1º GRUPO DE PESQUISA DO IFBA - 

BRUMADO 
O IFBA campus Brumado tem seu primeiro grupo de 

pesquisa na área de Linguística/Letras, certificado pela 

Instituição e pelo CNPq: o Grupo de Estudos em Línguas, Culturas e 

Identidades – GELCI, sob a liderança da Prof. Dra. Mariana Rocha 

Santos Costa e vice-liderança da Prof. Paloma Correia de Souza. 

Vinculado à PRPGI e à 

COPEXI - Brumado, o 

grupo está composto 

por pesquisadores de 

diferentes áreas das 

ciências humanas e 

linguagens, servidores 

docentes e técnico-

administrativo do IFBA 

campus Brumado, do 

IFBA campus Jequié e 

do Departamento de 

Ciências Humanas, 

Campus VI da UNEB, 

que compõem uma 

parceria para atender 

à demanda de 

pesquisa na área. Com 

quatro linhas de 

pesquisa que 

envolvem o estudo de Línguas Estrangeiras, Linguagens e práticas 

sociais, LIBRAS, Literatura em sala de aula, o grupo já conta com 

cadastro de estudantes do curso técnico integrado de Informática e 

Edificações do campus Brumado.  

O GELCI, que surge com o objetivo de fomentar os estudos em Línguas 

a partir da prática da investigação científica, convida mais alunos e 

servidores para colaborar no desenvolvimento de novos projetos, 

eventos e atividades vinculados ao grupo. 

AÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO PARA 

O PLANO DE CONTINGÊNCIA  

A Pró-Reitoria de Ensino do IFBA lançou dois editais para a 

Comunidade Acadêmica do IFBA:  

 Concurso Escritoras/es do IFBA 2020, com o tema "Toda Pandemia 

tem raça, gênero e classe".  

 Edital PROEN 06/2020 para seleção de Projetos de Ensino 

2020/2021.  

O concurso de Escritoras/es do IFBA 2020 tem por objetivo estimular e 

fortalecer a reflexão crítica e a pesquisa junto a estudantes do ensino  
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médio com relação às desigualdades existentes em nosso país, 

contemplando suas interseções, com as abordagens de classe 

social, raça, etnia e sexualidade no campo dos estudos das relações 

de gênero, étnico-raciais e feminismos, além de sensibilizar e 

(in)formar a sociedade acerca dessas questões, notadamente no 

contexto da Pandemia da COVID-19. 

Poderão participar os/as estudantes do IFBA do Ensino Médio 

Integrado, concomitante e subsequente, regularmente matriculados 

no IFBA no ano de 2020. As inscrições das(os) estudantes no 

concurso Escritoras(es) do IFBA deverão vir, obrigatoriamente, 

acompanhada de orientação de docente do quadro institucional, 

comprovada em carta de aceite de 

orientação. 

As inscrições ocorrerão entre 20 de agosto e 15 de outubro de 2020. Só poderão 

ser inscritos textos inéditos no formato de "Artigo de Opinião". 

Já o Edital 06/2020 acolherá Projetos de Ensino que visam implementar ações 

que estimulem a reflexão e a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem 

entre estudantes, nos cursos do ensino médio técnico (Integrado e 

Subsequente) e Ensino Superior, em todas as áreas do conhecimento, mediante 

participação em atividades orientadas por servidores(as) em educação do IFBA.  

Serão ofertadas 65 bolsas com valor mensal cada de R$ 300,00 (trezentos 

reais), durante 6 meses. Os/as servidores/as poderão submeter até 01 (um) 

projeto com até 2 (dois) bolsistas. Todavia, o/a proponente somente será 

contemplado/a com uma segunda bolsa quando todos os/as outros/as proponentes candidatos/as 

(especialistas ou mestres ou doutores) tiverem sido contemplados, 

de acordo com a classificação geral do projeto. 

Os projetos de ensino propostos deverão estar articulados com uma 

das linhas de atuação listadas abaixo: 

a) Metodologias ativas e práticas assistivas no ensino e 

aprendizagem; 

b) Letramento e mediação no uso das tecnologias digitais; 

c) Produção e uso de materiais didáticos na forma virtual. 

Os Projetos de Ensino serão recebidos apenas por meio do SUAP 

(suap.ifba.edu.br), entre 18 de agosto e 11 de setembro de 2020. 

 

FALA AÊ!?  

Dando continuidade ao nosso cantinho dedicado aos alunos do IFBA-

Campus Brumado, para que possam falar um pouco sobre como estão passando por toda 

mudança ocasionada pela pandemia, nesta edição, contamos com a colaboração dos 

discentes Anderson Guilherme  Gama da Silva, 4° Semestre de Edificações Subsequente/Noturno e Lindinalva 

Amorim Porto - 2º Semestre de Mineração Subsequente/Noturno. Então, galera, fala aê?!  

Prof. Philipe Murillo - Pró 

Reitor de Ensino do IFBA 
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No início da proliferação da doença, fomos pegos de surpresa, pois não 

imaginávamos a gravidade tamanha da situação, por muitos considerada 

uma "gripezinha", mobilizou o mundo, em pouco tempo as notícias 

estampadas em jornais, TVs, sites eletrônicos e demais, onde parecia 

estar distante para mim, num piscar de olhos estávamos vivenciando 

como se fosse um filme. 

Com isso, tive que me adaptar a uma nova rotina que mudou 

completamente do dia para a noite, e ainda, aos poucos, vou me 

acostumando com essas mudanças. O isolamento social, uma medida 

tomada por muitos, me privou de várias situações às quais estava 

habituado a fazer: os estudos presenciais no Instituto, a prática de esportes 

ao longo da semana, lazer de fim de semana com os amigos, viagens, convívio com a família, 

etc. Hoje mantenho meus estudos via internet, dando seguimentos às atividades com turmas virtuais e 

aplicativos online. Não são muitos proveitosos estudos a distância, porém, nessa situação, foi a única forma 

encontrada. 

Sempre mantenho contato com os servidores do IF, assim consigo, por muitas vezes, me manter informado, 

tirar dúvidas, um meio que acho importante para o suporte aos estudantes. 

Espero que isso acabe logo e que a única lembrança que tenhamos desse episódio seja nas aulas de história, 

pois o ano de 2020 está frisando esse momento histórico de tal forma que a humanidade jamais esquecerá. 

(Anderson Guilherme Gama da Silva) 

 

Para mim, o maior impacto durante a pandemia foi ter de me afastar da escola, da 

Igreja e dos colegas. Estou me adaptando a esta nova realidade de isolamento 

social. Como líder da minha turma, vejo grande importância em estar passando 

para meus colegas todos os avisos de professores e da direção e também por 

estarmos dialogando uns com os outros, tirando dúvidas e até mesmo ajudando 

uns aos outros.  

No atual momento, não estou conseguindo estudar como antes, pois trabalho 

bastante e estou um pouco afastada dos estudos. Espero que tudo isso passe 

logo para voltarmos à vida normal que tínhamos antes da pandemia. 

Na minha opinião, sugiro que o IFBA pense a conclusão do ano letivo considerando 

as diferentes realidades do alunado. (Lindinalva Amorim Porto) 

 

O CAMPUS BRUMADO AVANÇA COM A ESPECIALIZAÇÃO 

O Diretor Geral do Campus Brumado - Professor Rui Santana, em atenção à 

solicitação do Prof. Dilton Carapiá, Coordenador do Curso de Especialização 

Ciência é Dez, por orientação da PRPGI/IFBA, acolhe as Matrículas dos Alunos 

Cursistas Aprovados no Curso de Especialização em Ensino de Ciências – Anos 

Finais do Ensino Fundamental: Ciência é Dez. Edital 14/2019 e Edital 27/2019 

- PRPGI/IFBA  

Síntese sobre o curso:  

O “Ciência é Dez!” é um curso de especialização para professores graduados que 

estão atuando no sistema público de ensino e dando aulas de ciências nos anos 

Atualize-se! 
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finais do Ensino Fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano. É um curso na modalidade ensino a distância (EAD), 

com garantia de qualidade da CAPES e certificação do MEC. O objetivo principal desta formação é oferecer 

ferramentas, conteúdos e metodologias que contribuam para a qualidade das iniciativas do professor no dia a 

dia da sala de aula. A base do curso é o ensino de ciência por investigação, propondo novos desafios e reflexões 

sobre a prática pedagógica. 

O curso será dividido em três módulos, com uma carga total de 480 horas. O primeiro módulo tem 150 horas, 

o segundo, 240 horas e o terceiro, 90 horas. O Ciência é 10 é baseado em quatro eixos temáticos: VIDA, 

AMBIENTE, UNIVERSO E TECNOLOGIA. A novidade é a abordagem criativa e transversal. O Ciência é 10 tem 

como público alvo professores da rede pública do Ensino Fundamental que desejam não apenas progredir na 

carreira, mas também oferecer suas aulas de forma prazerosa e significativa, colaborando com o 

desenvolvimento pessoal e social de seus alunos ao aproximá-los do conhecimento científico. 

Vinte instituições de ensino 

superior em todo o Brasil estão 

envolvidas com o Ciência é 10, 

que pode ser cursado 

integralmente em 133 Polos UAB 

espalhados pelo Brasil. A 

UAB/IFBA está oferecendo o C10 

em 14 polos no Estado da Bahia 

(Bom Jesus da Lapa, Brumado, 

Eunápolis, Ilhéus, Itaberaba, 

Itabuna, Macaúbas, Mata de São 

João, Mundo Novo e Pintadas), e 

em 2 polos no Estado de Sergipe 

(São Cristóvão e Lagarto), possuindo um total de 423 professores cursistas selecionados para iniciar o curso 

no dia 31/08/2020. 

A SITUACÃO DE BRUMADO É PREOCUPANTE  

No dia 11/03/2019, a OMS decreta a COVID 19 como pandemia mundial e Brumado contabiliza o 

primeiro caso da doença em 22/03/2020. Estamos na 22ª semana e a análise que fazemos dos 

dados epidemiológicos, conforme divulgados pela Secretária de saúde, é preocupante. Temos, nessa última 

semana do mês de agosto, o maior número de casos confirmados: um total de 98 casos até a última sexta 

feira. Em relação ao número de óbitos, com o primeiro registro na 11ª semana, em 05/05/2020, houve um 

aumento crescente em sua curva, com 4 óbitos contabilizados na última semana.  

Muitos argumentam sobre o número de curados que é grande, mas, se 

olharmos a curva epidemiológica, nota-se que os casos confirmados 

seguem em ascensão assim como os casos de curados. Encerramos essa 

matéria com os dados atualizados até 21/08/2020, com 98 novos casos 

confirmados e 45 curados. A população Brumadense precisa se 

conscientizar urgentemente da atual situação que o município enfrenta, 

mantendo o distanciamento social, bem como as medidas de higiene 

preconizadas pelas autoridades de saúde. Em paralelo a essa 

conscientização, os gestores do município devem adotar medidas de 

restrições para conter o avanço da doença em nosso município. Não 

podemos ter a falsa impressão de que a pandemia acabou e passarmos a 

viver as nossas vidas como antes, pois a PANDEMIA está aí. No estado da 

Bahia, aumenta a cada dia o número de casos e a COVID 19 não está 

apenas dentro dos hospitais. Está na rua, bem pertinho de cada um de nós. 


