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"We are the future of the work" 
 

Vem aí a 2º Olimpíada de inglês, 
que acontecerá entre 01 e 31 de 
outubro. Durante o período, os 

alunos receberão atividades diárias, 
por meio da ChatClass, no 

WhatsApp. Os exercícios feitos 
durante o período da Olimpíada 

contam pontos para a classificação 
geral. Para participar, o aluno 

precisa estar atrelado à turma de um 
professor cadastrado na plataforma. 

Quer saber mais sobre essa 
competição? Veja nossa dica na 

página 03. 
 
 

E aí, está conectad@? 

Coordenado por Karoline Dantas 
Santana Sousa, docente do IFBA – 

Campus Brumado, está sendo 
realizado o projeto 
“CONECTAD@S-

EDIFICAÇÕES/IFBA”, que promove 
uma nova prática pedagógica, 
fortalecendo o vínculo entre a 

comunidade acadêmica. Quer ficar 
por dentro dessa ação e do 

cronograma para não perder as 
lives? Vide página 03 e 04. 

 

 

Colação de Grau da Primeira Turma do curso 

superior a Distância em Licenciatura em 

Educação Profissional e Tecnológica na forma 

especial Formação Pedagógica 
 

Em 2016, o Departamento de Ensino Superior da PROEN fez um 

levantamento sobre a formação dos docentes que atuavam no IFBA e 

constatou-se que dos 1.338 docentes, apenas 638 eram licenciados e 699, 

bacharéis ou tecnólogos, ou seja, 52% dos docentes que atuavam no IFBA 

eram bacharéis não licenciados. A meta 15 do Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2014-2024 visa garantir que todos os professores da educação 

básica sejam formados em curso de licenciatura de nível superior, na 

área em que atuam. Por sua vez, a Lei Nº 9.394/96, em seu art. 62, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional -, exige a licenciatura 

plena dos membros do magistério para lecionar na educação básica. 

Para além de cumprir a LDB e a Meta 15 do PNE 2014-2024 e mais do que 

uma exigência legal, é uma contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação em nossa Instituição. 

 

A partir daí, foi 

feita uma escuta 

sensível com os 

professores do 

IFBA, para se 

construir o 

projeto 

pedagógico do 

curso de 

Licenciatura em 

Educação 

Profissional e 

Tecnológica, na forma especial de Formação Pedagógica, um curso de 

1.100h, voltado para bacharéis não licenciados.  

O projeto foi apresentado à CAPES e, por conta do período do aditamento, 

conseguimos incluir no Edital 075/2014 com a oferta de 250 vagas que 

foram ofertadas em 9 polos, incluindo Brumado. Dessa forma, 

destinamos vagas aos professores do IFBA, do Ifbaiano e também da 

comunidade. 
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Em 2018, iniciamos o curso a distância, em 09 polos de 

atendimento, coordenados pela Prof. Mônica Moreira. Os 

professores que atuaram no curso foram selecionados por 

meio do Edital 02/2018 e tivemos ainda a contribuição dos 

tutores que foram selecionados via Chamada Interna.  

Em Brumado, tivemos 10 alunos matriculados, sendo que 

desses, 6 colaram grau em sessão solene via web 

conferencia, sendo transmitida pelo Youtube TV IFBA, no dia 

31 de agosto. A sessão solene dos 90 formandos contou com 

a presença da Magnifica Reitora Profa. Luzia Matos Mota, o 

Pró-reitor de Ensino, Philipe Murilo Carvalho, o Chefe do 

Departamento de Ensino Superior, Dielson Hohenfeld, a 

Coordenadora Institucional da UAB, Elisângela Reis e o 

Coordenador do Curso, Roberto Melo, bem como os nove 

Diretores Gerais dos Campi: Brumado, Camaçari, Euclides da 

Cunha, Ilhéus, Irecê, Paulo Afonso, Salvador, Seabra, Vitoria 

da Conquista. 

Uma conquista muito importante para história do IFBA: 

primeira Colação de Grau do primeiro curso a distância do 

IFBA! 

“Os aspectos do meu cotidiano mais 

afetados nos últimos tempos foram: 

os estudos, com o cancelamento das aulas 

presenciais; o contato com os conhecidos; e atividades 

básicas que antes eram possíveis sem a necessidade 

de maiores precauções, como a ida ao mercado ou 

padaria.  

Os grupos de WhatsApp têm sido de 

grande serventia pra manter a 

comunicação entre colegas, 

professores e outros componentes do 

curso. Apesar de eu, pessoalmente, 

não estar sempre a par dos últimos 

comunicados pelas redes sociais, 

posso dizer, por observação, que os 

colegas têm as utilizado e que estas 

estão se provando ambiente propício 

para sanar eventuais dúvidas.  

Os professores, por sua vez, têm agido 

bem ao incentivar a participação de 

aulas remotas e a resolução de atividades. Eu, apesar, 

confesso que não tenho participado ativamente das 

mesmas. Ainda assim, é importante considerar que 

nem todos nós dispomos das condições requeridas pra 

realização do que é proposto pelos docentes.  

O acesso à internet me permite estudar mesmo sem as 

aulas presencias. Porém, frequentemente, eu me vejo 

indisposto/sem a motivação necessária pra estudar ou 

fazer qualquer coisa e acabo preenchendo o resto do 

dia com o que estiver disponível pra alimentar a 

procrastinação. Não sou grande fã do ensino à 

distância. O melhor cenário que eu consigo imaginar é 

aquele no qual nós tomamos o máximo de 

precaução possível e aguardamos até que 

o momento se mostre propício pra 

retomada das atividades presenciais.  

Não posso me declarar otimista quanto ao 

que está acontecendo e a perspectiva do 

que ainda vai acontecer, mas acredito que 

os esforços conjuntos de todos que têm 

trabalhado pra combater a pandemia, 

trarão, enfim, o bem-estar geral de que 

tanto sentimos falta.  

Desejo que, no fim de tudo, aqueles que, 

infelizmente, forem vítimas fatais da época horrível que 

vivemos ainda nos sejam boas memórias do tempo 

passado. E para aqueles que ficarem, reste o 

aprendizado e a experiência.”  

(Depoimento do discente: Ciro Éverton Lima, 

estudante do 3º Ano de Informática Integrado.)

FALA AÊ! 
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A Olimpíada de Inglês já tem data para começar! 

A segunda edição da Olimpíada Nacional de Inglês acontecerá 

entre os dias 1 e 31 de outubro de 2020. Esse concurso cultural é 

realizado pela ChatClass, em parceria com o Escritório Regional de 

Língua Inglesa (RELO) da Embaixada e Consulados dos Estados 

Unidos. A Olimpíada de Inglês é 100% online e acontece por 

meio de uma inteligência artificial no WhatsApp, com 

atividades durante todo o mês.  

No ano passado, a Olimpíada contou com a participação de mais 

de 130 mil alunos e 6 mil professores de todas as regiões do Brasil. 

O evento promoveu o ensino de inglês nas escolas do país e 

trouxe protagonismo para a matéria. Neste ano, queremos contar 

com a sua participação. Entre na disputa e concorra a prêmios junto 

com a nossa escola. 

O concurso é voltado 

para o Ensino Básico, 

com foco no Ensino 

Fundamental II e 

Ensino Médio. São 

contemplados todos os 

níveis de conhecimento 

da Língua, sendo as 

atividades direcionadas 

para os níveis Básico, 

Intermediário e 

Avançado.  

Participe da Olimpíada 

de Inglês! Desafie seu 

conhecimento e veja 

onde o Inglês é capaz de te levar. A Olimpíada acontece entre os 

dias 1 e 31 de outubro de 2020. Você não pode perder! Para 

maiores informações, acesse o site: 

www.olimpiadadeingles.com e siga a Chatclass no Instagram 

@chatclass_brasil. Não fique de fora! 

 

A suspensão das atividades de ensino presenciais do IFBA - Campus Brumado evidenciou a 

necessidade de planejamento de ações significativas que envolvam toda comunidade durante o 

período de isolamento. Nesta perspectiva, surge o projeto “CONECTAD@S-EDIFICAÇÕES/IFBA”, como uma 

proposta de encontros online/lives, realizados entre docentes, estudantes e profissionais ligados à área de 

Infraestrutura - arquitetos, engenheiros civis e técnicos em edificações. 

O Conectad@s Edificações IFBA visa promover uma nova prática pedagógica, que fortaleça o vínculo dos 

estudantes e da comunidade com a instituição, bem como a disseminação do conhecimento por meio da 

abordagem de assuntos atuais e do compartilhamento de experiências vivenciadas por todos os envolvidos.  

Como funciona? 

 

As atividades são feitas na 

plataforma ChatClass que funciona 

no WhatsApp 

 

1º - Faça o seu cadastro e comece a 

usar: 

Salve o número de WhatsApp 11 

97585 0888 no seu celular e envie 

um "Oi" para esse contato. Escolha 

a opção estudante e responda às 

perguntas para fazer o seu cadastro. 

 

2º - Aguarde seu professor enviar o 

código da sua turma: 

No IFBA-Campus Brumado, a 

Professora de Língua Inglesa, 

Mariana Rocha, criará as turmas e 

enviará o código para vocês ainda 

no mês de setembro. Assegure-se 

de colocar o código correto. 

 

3º - Engaje-se para as atividades 

Durante a Olimpíada, através do 

Whatsapp, faça todas as atividades 

para ganhar pontos. Essas 

atividades podem ser feitas a 

qualquer hora e de qualquer local e 

sua correção é imediata! Lembre-se: 

você também pode responder às 

questões com áudio para treinar seu 

speaking! 

FICA A DICA! 
 

CONECTAD@S 
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O projeto é coordenado pela professora do Campus Brumado, Karoline Dantas Santana Sousa, que conta com 

a colaboração das docentes Érica Lima Bastos de Almeida, Delcia Janine Sequeira Moreira, Cinthia Nunes e da 

assistente de alunos, Érica Taynara A. dos S. Dutra, no planejamento, divulgação, organização e 

acompanhamento das ações. 

As lives são divulgadas através das redes sociais e ocorrem por meio do Instagram do 

@campusbrumado. A programação segue um cronograma predeterminado para todas as quartas-feiras, às 

19h:30min. Dentre os 

temas iniciais 

destacamos: 

Saneamento Básico 

(Água e Esgoto), 

Interiores e Decoração, 

Estágio e Mercado de 

Trabalho para o Técnico 

em Edificações, 

Finanças em Tempos de 

Crise, Como Fazer 

Orçamento de Obra, Uso 

de Softwares, app´s e 

calculadoras na 

Engenharia, que serão 

abordados de acordo 

com a programação do 

projeto.  

A primeira ação do projeto foi um encontro online, através do Google Meet, no dia 12/08, momento em que foi 

promovido o acolhimento entre os professores e estudantes de Edificações do IFBA Brumado, no intuito de 

divulgar o evento, envolver e engajar os participantes nas ações do projeto, acolhendo sugestões. 

Deste modo, o Conectad@s Edificações IFBA segue traçando sua programação, objetivando promover o 

espaço de fala para todos os participantes, acolhendo novos temas de acordo com a manifestação de 

interesse dos estudantes e demais participantes, mantendo o vínculo com os estudantes e com a comunidade, 

bem como abordando e refletindo temas de relevância dentro da área de Edificações.  

  

A 1ª live ocorreu no dia 19/08/2020, com o tema Comunidade Orçamentária, contando com a 

participação da Engenheira Civil e professora do Campus, Karoline Dantas, e da Engenheira Civil 

convidada, Vanessa Neves.  

A 2ª live ocorreu no dia 26/08/2020, com tema Nova Lei de Saneamento Básico e suas 

oportunidades, quando contamos com a participação da Engenheira Civil e professora do 

Campus, Delcia Janine Sequeira Moreira, e do convidado Engenheiro Civil, Frederico Menezes 

dos Santos.  

A 3ª live ocorreu no dia 02/09/2020, com o tema Finanças em Tempos de Crise. A live foi 

mediada pela arquiteta e docente do Campus, Érica Lima Bastos de Almeida, e contou com a 

participação do gestor financeiro, James Guedes, como convidado.  

A 4ª live está prevista para a próxima quarta-feira, dia 09/09/2020, com o tema Arquitetura de 

Interiores. A live será mediada pela mestre em matemática e professora do Campus, Cinthia 

Batista Nunes, e contará com a participação da arquiteta convidada Damilles Martins. 

A 5ª live, prevista para o dia 16/09/2020, tratará do tema Fundamentos de Modelagem em 3D, 

com mediação da professora Erica Bastos e a participação do convidado designer de interiores, 

projetista e administrador, Robson Santos. 

CRONOGRAMA DAS LIVES 


