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BOLETIM INFORMATIVO
"Encontro do IFBA – Campus
Brumado e o Departamento de
Ensino Superior"
Na última semana, por meio da
plataforma Web conferências RNP,
ocorreu 01º Encontro do
Departamento de Ensino Superior –
DESUP com IFBA-Campus
Brumado. Foram debatidas
questões relativas à nova legislação
aos currículos dos cursos
superiores, bem como sobre todo o
processo de reconhecimento dos
cursos, dentre outras questões.
Fique por dentro na página 02.

Setembro Amarelo
Desde 2014, a Associação Brasileira
de Psiquiatria – ABP, em parceria
com o Conselho Federal de
Medicina – CFM, organiza
nacionalmente o Setembro Amarelo,
com o objetivo de prevenir e reduzir
os números de suicídio. A
campanha Setembro Amarelo
cresceu e o apoio da nossa
sociedade é fundamental. Veja dicas
de prevenção na página 04.

Editores Responsáveis
Gilvonete Gomes Oliveira
Layza Regina Ferreira
Designer e Produção
Rodrigo N. Araújo
Revisão Textual
Paloma Correia de Souza

V Seminário de Educação Inclusiva do IFBA
Campus Brumado
“Direito e Respeito à Diversidade”
O Seminário de Educação Inclusiva do IFBA - SEIIF é um evento que
contribui para promoção da difusão de conhecimento acerca da
educação inclusiva. Com o objetivo de promover a inclusão, socialização e
interação entre alunos, professores e comunidade, o evento proporciona a
reflexão sobre a realidade das pessoas que apresentam alguma necessidade
educacional específica, além de pensar as relações entre educação,
trabalho, família e sociedade, promovendo o compartilhamento de
saberes junto à comunidade.
Em sua V edição e com o
tema
DIREITO
E
RESPEITO
À
DIVERSIDADE, o SEIIF
2020 ocorrerá entre os
dias 21 a 25. 09, de forma
virtual, e contará com
atividades diversificadas e
ricas discussões sobre os
seguintes
eixos:
UM
OLHAR
SOBRE
A
EDUCAÇÃO ESPECIAL
INCLUSIVA NO IFBA,
DIREITO AO LAZER E
ACESSIBILIDADE,
DIREITO
À
SEXUALIDADE, DIREITO
AO TRABALHO E À
RELIGIÃO E DIREITO À
SAÚDE.
As inscrições do evento
estão abertas para as
comunidades interna e
externa, por meio do link:

https://www.even3.com.br/vseiif2020/, até o dia 25 de setembro de 2020.
Conheça a programação do evento, as atividades propostas e os
nossos convidados. Participe conosco!
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ACONTECEU!
Na última quarta-feira (16/09), foi realizado o 1º Encontro do Departamento de Ensino
Superior – DESUP com IFBA-Campus Brumado, por meio da plataforma Web conferências RNP.
Durante o mês de agosto, quando o Campus debatia sobre a
continuidade dos processos de formulação dos projetos dos
cursos superiores de Engenharia Civil e Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e surgiram algumas dúvidas, a
Diretoria Acadêmica fez contatos com o DESUP e, nesses diálogos, foi
concebido esse encontro.
A reunião foi aberta para todos os docentes do Campus, bem como
para a equipe técnica vinculada à Diretoria Acadêmica. O evento,
mediado pelo Diretor Acadêmico, Samuel Dutra, contou com a
participação e colaboração do Pró-reitor - Phillipe Murilo, que junto ao
Diretor Geral, Rui Santana, fizeram a abertura e deram as boas-vindas
aos convidados internos e externos. Conforme a pauta proposta, a
equipe do DESUP, composta por Dielson Pereira Hohenfeld, Diretor do
Departamento, Fabiana Araújo Sousa, Técnica em Assuntos
Educacionais, e Diego Sacramento, Assistente em Administração,
fizerem uma apresentação da estrutura e do plano de trabalho do
DESUP, abordaram os processo de criação e de reconhecimento
de cursos superiores no IFBA e, por fim, apresentaram o tema
“Curricularização da Extensão nos cursos de Ensino Superior do
IFBA”.
O evento foi importante para o estreitamento das relações entre o Equipe DESUP – Dielson P. Hohenfeld (Diretor do
DESUP), Diego Sacramento (Assist. Adm.) e Fabiana A.
Campus e o Departamento de Ensino Superior. As informações Sousa (Técnica em Assuntos Educacionais).
apresentadas foram de extrema relevância para as equipes do Campus Brumado, envolvidas na condução e
atuação no curso de Engenharia de Minas, bem como para as comissões responsáveis pelo estudo de demanda
e de viabilidade para a criação de novos cursos superiores no Campus. O encontro permitiu um diálogo dos
profissionais com o DESUP e muitas das dúvidas que vinham sendo apresentadas à Diretoria Acadêmica
puderam ser sanadas pelo Departamento responsável pelo Ensino Superior no IFBA.
Os servidores que participaram do encontro manifestaram satisfação com as apresentações e o diálogo com o
DESUP, dada a riqueza das informações abordadas. O Campus Brumado reconhece e agradece a
participação e generosidade dos nossos convidados em proporcionar um momento de tão grande valia.
(Texto: Samuel Dias Dutra – Diretor Acadêmico).
Todos os 214 beneficiários do AFECEM, selecionados por meio
do edital 15/2020, irão receber as 4 parcelas adicionais,
totalizando 7 parcelas pagas até a primeira quinzena de
dezembro de 2020.
O pagamento será efetuado nas contas cadastradas e aqueles
que não possuem conta continuarão recebendo por meio de
ordem bancária. As informações sobre liberação de pagamento
são mensalmente publicadas no site do campus.
https://portal.ifba.edu.br/brumado.
Com a ampliação, o AFECEM terá uma suplementação financeira
de R$ 128.400,00, totalizando um investimento de R$ 192.600,00
em recursos para estudantes do campus Brumado em situação
de vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19.
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SETEMBRO AMARELO
O setembro amarelo é representado como mês de prevenção e conscientização sobre o
suicídio. Alguns fatos motivaram a escolha do mês e título desta campanha: em 2003, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu o dia 10 de setembro como data mundial
de prevenção ao suicídio e a cor amarela faz referência à trágica história do jovem americano Mike Emme, que
possuía um automóvel da referida cor.
De acordo com a organização CVV - Centro de Valorização da Vida -, o movimento foi criado no país em 2014,
em parceria também com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Agora que
compreendemos um pouco mais sobre a origem da campanha, podemos nos questionar: mas qual a importância
desse tema?
Primeiro, porque se trata da prevenção do ato mais extremo que um ser humano pode tomar contra si
próprio, o suicídio. Segundo, porque é uma questão complexa e real a nível nacional e mundial. De acordo
com o Ministério da saúde e o Conselho Federal de Psicologia, a OMS estima que o suicídio seja a segunda
causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos. Por esses e outros motivos, se faz tão relevante falar e
conscientizar sobre o assunto.

Mas como podemos prevenir tal fenômeno? Possivelmente, o primeiro passo seja aprender informações
confiáveis para se conscientizar sobre o tema. As manifestações das pessoas em risco podem ser diferentes
entre si, mas existem alguns sinais de alerta que podem indicar a vivência de um sofrimento.
Comportamentos como, isolamento, falta de esperança na vida e no futuro e a expressão de ideias como: “Eu
não aguento mais”; “Preferia não estar aqui”; “Quero desaparecer” e “Não tem mais jeito”, não devem
ser ignoradas.
A pessoa em risco de suicídio deve ter seus sentimentos acolhidos e levados a sério. Em caso de risco
iminente, essa pessoa não deve ser deixada sozinha e os serviços médicos e de emergência devem ser
acionados. Em todos os casos, o apoio de amigos e familiares é fundamental para o cuidado e recuperação
deste indivíduo, que deve ser também incentivado a procurar brevemente a ajuda profissional nos serviços de
saúde.
Apesar da complexidade da situação, escutar e acolher parecem ser os primeiros passos para a ajuda. Com
informação e prevenção, é possível que muitas situações trágicas sejam evitadas. Assim, só podemos buscar
que a conscientização e o cuidado seja o objetivo não apenas do setembro amarelo, mas de todos os meses do
ano.
(Texto de Thaís Brito, CRP 12468)
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FALA AÊ!

“No início da quarentena, minha mente estava muito agitada e eu não criei uma
rotina. Eu tentava ser produtiva, mas ainda tinha muito tempo livre e parece que,
com o tempo, as distrações foram perdendo a graça. Houve momentos de muita
ansiedade..., mas, graças a Deus, eu contei com o apoio dos meus pais e minha
irmã que moram comigo, além de parentes mais próximos. Eles me ajudaram a
ficar mais tranquila e, aos poucos, eu consegui. Em julho, eu comecei a assistir
aulas de um curso pré-ENEM e criei uma rotina de estudos diária e isso fez muita
diferença. É muito bom estar ocupando a mente, manter uma rotina mais flexível,
já que eu mesma a crio, e ainda retomar o ritmo de estudo!
Em alguns momentos, me senti insegura quanto ao ENEM, ainda mais com o descaso com que sinto que
o governo trata os estudantes brasileiros. Porém, depois da primeira reunião do IFBA, fiquei mais tranquila
e continuei a estudar com mais garra! Hoje eu me sinto muito mais otimista quanto ao futuro, com mais
informações da escola, eu consigo já enxergar um caminho... principalmente com a retomada das aulas
remotas que a escola planeja. Eu tenho muitas expectativas e, só de pensar em ter mais contato com a
rede escolar, eu já fico mais animada, pois sinto muita falta disso!
O fato é que o momento é mesmo difícil pra todos. Infelizmente vemos algumas situações piorarem nessa
realidade de pandemia, mas eu estou fazendo o máximo para tirar bons proveitos desse momento... além
de conviver mais com minha família, com a qual nunca passei tanto tempo como agora, eu sei que aprendi
muito e que hoje sou uma pessoa mais forte que antes!”
Relato de Fabrissa Cotrim Pires - 3° Ano de Edificações Integrado/ Matutino

CULTURA
O Pesadelo do Audaz
Há grandeza por trás de cada ação
desprevenida.
Aquele que se debruça sobre o instante,
Rédeas bem presas entre os punhos
cerrados,
Cavalga com maestria pelas campinas da
vida.
É preciso coragem,
É preciso pernas de aço
Quando os ventos rugem seu nome.

Os sinais não serão mais misericordiosos
do que isso:
Estampidos retumbam por sobre a
colina.
O ferro revira a terra conforme a pólvora
revira a carne.
O trovão bate à porta.
Vai responder ou vai fingir que não
ouviu?
As noites serão escassas,
As manhãs, repentinas,

É aí que se sabe o quanto quer algo.
E todos os dias, incompletos.
(Poesia de autoria do discente Ciro Éverton Lima, estudante do 3º Ano de Informática Integrado).
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