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Fique por Dentro! 
 
Vem aí a Mostra Virtual de Cultura 
com o Tema “Quem faz um poema 
abre uma janela”.  O evento será 

realizado dos dias 27 a 30 de 
outubro e fará parte programação da 

IX Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT) do Campus 

Brumado do IFBA. Poderão 
participar tanto estudantes quanto 

servidores da rede pública ou 
privada. Quer Participar? Saiba 

como se inscrever nas páginas 02 e 
03. 

 

Eleições 

Já foi publicado a portaria nº 70, de 
06 de outubro de 2020, que compõe 

a Comissão para Eleição de 
Representantes Docentes, 

Discentes e TAES ao Conselho do 
IFBA – Campus Brumado, biênio 

2020-2022. Até o dia 20 de outubro, 
haverá a divulgação do Edital e 

Calendário Eleitoral. Quer ficar por 
dentro de quais atribuições, como é 

composto esse conselho e o 
cronograma do processo eleitoral? 

Veja a página 03. 
 

 

A Semana de Acolhimento 

Estamos voltando virtualmente e o nosso Campus adotou medidas 

visando reduzir o prejuízo educacional e a preservação do direito à 

educação. Portanto, na perspectiva inclusiva e social, aderimos à proposta 

apresentada das AENPES: “Atividades de Ensino Não Presenciais 

Emergenciais”.   

Assim, mesmo a distância, nos propusemos 

a acolher nossos discentes, com 

afetividade, dinamismo e leveza, com o 

intuito de demonstrar que estamos aqui para 

sempre recebe-los nas nossas 

possibilidades com a melhor qualidade, pois 

acolher também quer dizer abrigar, alojar, 

amparar, apoiar, aceitar, e os servidores do 

IFBA campus Brumado se esforçam a 

prestar o melhor serviço a nossa 

comunidade estudantil.  

A semana de acolhimento aconteceu nos dias 06 a 08 de outubro, transmitida 

pelo Canal TVIFBA Campus Brumado. Nossa intenção foi refletir sobre a 

situação que estamos enfrentando, repensar sobre o que é aprender e 

como aprender, gerenciar uma nova rotina de estudos em harmonia com 

a vida familiar atual, motivando o estudante a participar das AENPEs, 

considerando ser a via educacional mais segura neste momento de 

pandemia que vivemos.   

Tivemos a participação de discentes, docentes e servidores, 

abrilhantando com suas interpretações musicais e poéticas, bem como 

colaborando com as palestras e rodas de conversas, deixando nosso evento 

mais rico e caloroso.  

Espera-se que este retorno possa trazer inúmeras e novas 

aprendizagens, e que, juntos, servidores, docentes e discentes descubram 

uma maneira de minimizar os danos do distanciamento social, que é 

importante para ajudar que essa crise logo passe, pois estar longe agora é 

necessário por amor à vida. A educação nos dá conhecimentos para 

lidarmos com o novo, com os desafios... Nessa premissa, vamos nos 

firmando no primeiro pilar da educação: “Aprender a conhecer”.  Então 

vamos todos descobrir, conhecer e aprender novas habilidades para 

fazer dar certo o processo de ensino e aprendizagem remoto, primando 

essencialmente pela vida uns dos outros. SINTAM-SE ACOLHIDOS!  
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No dia 05/10, foi publicada a Chamada Pública 002/2020, que trata sobre o PROCESSO DE 

SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA O AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL – 

AIDE. Este auxílio que foi regulamentado pela Resolução CONSUP/IFBA 23/2020 tem como finalidade 

oportunizar o desenvolvimento e o acesso às Atividades Emergenciais Não presenciais - AENPEs, à integração 

pedagógica e às atividades acadêmicas por meio da inclusão digital, ampliando as vivências, o conhecimento e a 

rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto.   

Será disponibilizado um recurso no valor de R$ 52.500,00 a 

ser dividido em dois tipos de auxílio: o auxílio tipo 1, com a 

oferta de 185 pacotes de dados ou serviço de internet no 

valor mensal de R$ 70,00 e o auxílio tipo 2, com a oferta de 

15 subsídios pecuniários, em parcela única, no valor de R$ 

910,00 para aquisição de equipamentos, manutenção e/ou 

melhorias de equipamentos de informática. 

As inscrições para o processo simplificado foram realizadas 

por meio do sistema acadêmico, SUAP, no período de 05 a 

08/10. A previsão é que o resultado final saia dia 23/10 e que, na primeira quinzena de novembro, o recurso seja 

pago aos beneficiários. 

Para além do AIDE, previsto na Chamada Publica nº002/2020, haverá empréstimo de tablets adquiridos pela 

reitoria para auxiliar os discentes na participação das atividades remotas. O campus Brumado receberá cerca 

de 48 tablets para esta finalidade, devendo ser distribuídos aos discentes que necessitam do equipamento para 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. O processo de empréstimo dos equipamentos recebidos aos 

estudantes deverá atender ao disposto na Portaria nº 3304, de 05 de outubro de 2020, que aprova “o 

Regulamento para comodato, na modalidade de empréstimo gratuito, de bens móveis aos(às) servidores(as) e 

estagiários e de tablets para os(as) estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

para o acompanhamento das atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, com uso de Tecnologias 

de Informação e Comunicação, em razão da pandemia causada pela Covid-19”. 

Mostra Virtual de Cultura “Quem faz um poema abre uma janela” 

Dos dias 27 a 30 de outubro, ocorrerá a Mostra 

Virtual de Cultura “Quem faz um poema abre uma 

janela”, com exposições artísticas nas redes sociais do IFBA/Brumado. 

Ela compõe a programação da IX Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT) do Campus Brumado do IFBA. A Mostra objetiva 

estimular a participação e integração da comunidade interna e 

externa ao IFBA na SNCT, além de contribuir com o 

desenvolvimento de habilidades artístico-culturais e refletir sobre o 

papel da arte no contexto da pandemia.  

O tema “Quem faz um poema abre uma janela” surge do poema 

Emergência de Mário Quintana, com intuito de inspirar e convidar os 

participantes a pensarem sobre o impacto da arte na vida das pessoas  
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no contexto da pandemia, no sentido de compartilharem, através das linguagens 

artísticas, suas impressões, emoções, reflexões, seu cotidiano, etc. Para isso, 

podem participar da mostra estudantes e servidores das instituições de 

ensino básico e superior da rede privada e pública dos 19 municípios que 

constituem o Território de Identidade Sertão Produtivo. As inscrições, que vão 

até 20 de outubro, podem ser feitas individualmente ou em grupo (máximo de 

5 integrantes), sendo que apenas um dos integrantes realize a inscrição. Cada 

participante ou grupo pode se inscrever em até duas categorias: produção visual 

(pintura, desenho, gravura, colagem, fotografia, tirinha de quadrinho, arte digital ou 

ilustração) e produções audiovisuais, corporais e musicais (videoarte, GIF, 

performance, declamação de poesia, dança, música e teatro). As produções 

devem ser digitalizadas, fotografadas ou gravadas e inseridas no formulário no ato da inscrição.  

Nesse sentido, convidamos toda à comunidade, do IFBA e região, a construírem a mostra, trazendo à cena 

suas produções e intervenções artísticas. 

  

 

ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DE CAMPUS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

A publicação do Ofício nº 283/2020/GABINETE.REI/REI consta as Orientações para a implementação do 

processo eleitoral dos Conselhos de Campi (biênio 2020 – 2022) durante o contexto da Pandemia da COVID-

19. De acordo com o Art. 18 do Regimento Interno do IFBA, O Conselho de Campus, órgão propositivo e 

consultivo, tem a finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento do processo educativo e de zelar pela 

correta execução das políticas do Instituto Federal da Bahia em cada Campus. Integrado por membros 

titulares e suplentes, designados por Portaria do(a) Reitor(a), tem a seguinte composição: 

1. Diretor(a) Geral do Campus; 

2. Diretores(as), Chefes ou Coordenadores 

dos órgãos que congregam as Áreas de 

Conhecimento Acadêmicas do Campus, no 

limite de 1/5 do Conselho; 

3. Dois representantes do corpo docente, em 

efetivo exercício, eleitos por seus pares: 

4. Dois representantes do corpo técnico-

administrativo, em efetivo exercício, eleitos 

por seus pares; 

5. Dois representantes do corpo discente, com 

matrícula regular ativa, eleitos por seus pares e de modalidades de ensino diferentes; 

6. Um representante dos egressos, que não seja servidor(a) do IFBA; 

7. Um representante dos pais de estudantes, que não seja servidor(a) do IFBA; 

8. Representantes de Instituições econômicas e da sociedade civil do município ou região na qual se 

encontra o Campus, no limite de 1/5 do Conselho. 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Divulgação de Edital e Calendário Eleitoral até 20/10/2020 

Votação Discentes, Docentes e TAE pelo SUAP até 06/11/2020 

Votação pais/responsáveis e egressos até 13/11/2020 

Escolha Representante(s) Sociedade Civil até 06/11/2020 

Envio do Processo completo para Emissão de Portaria até 30/11/2020 

ELEIÇÕES 
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“A primeira semana de pandemia foi extremamente 

esquisita e cheia de incertezas. No entanto, eu, 

como caseira que sou, comecei a aproveitar o que 

pensei que seriam uns 15 dias em casa. O problema 

é que os 15 dias duram até hoje e ainda é tudo muito 

estranho. É verdade que as pessoas não estão mais 

apavoradas como antes (muito pelo contrário), mas 

a ansiedade ainda bate à porta muitas vezes.  

Eu, por exemplo, ora leio, estudo línguas no 

Duolingo (indico muito), assisto vídeos 

interessantes, estudo finanças pessoais, cumpro 

minhas obrigações de casa (passei a ter muito mais), 

faço caminhadas ou exercícios; ora não faço 

absolutamente nada e me sinto bloqueada no 

sentido de procurar formas de empreender, por 

exemplo, por ainda ter que concluir o meu ensino 

médio - sem falar no estágio, que também foi 

interrompido.  

Então, quanto a fazer coisas sem sair de casa e na 

hora que for melhor pra mim, é maravilhoso. Porém, 

a sensação que eu estava tendo é que a minha vida 

estava interrompida e que eu não ia conseguir 

avançar enquanto as coisas não voltassem a 

funcionar normalmente. Era como se me sentir bem 

com a minha própria programação, com as 

atividades que eu gosto, fosse igual a viver uma 

realidade ilusória (vocês vão entender porque essa 

sensação mudou). 

É por isso que conversar com amigos sobre a forma 

como eles estão lidando com essa situação, 

entender que tudo isso é necessário e perceber que 

esse momento de pausa foi, também, de 

autoconhecimento e amadurecimento, tanto para 

mim quanto para muitos de meus colegas e amigos, 

me faz ter uma visão mais otimista e compreensiva 

disso tudo. 

Um exemplo sobre autoconhecimento e 

amadurecimento sou eu mesma. Antes da 

pandemia, o ENEM estava me tirando o sono e me 

enchendo de angústia. Com a pandemia e 

prorrogação da prova, eu vi que tudo foi em vão. 

Ainda com todo esse tempo em casa, eu tive tempo 

para me conhecer e traçar um caminho melhor para 

 

 

 

mim (as ideias ainda estão florindo). É verdade 

que não foi tão fácil. Tentei vender caricaturas 

manuais, mas parei, simplesmente porque a 

minha ansiedade me bloqueou (ok, não é tão 

simples assim). Me culpei horrores, mas comecei 

a fazer terapia online (super indico), e mudei 

completamente a minha forma de pensar. Depois, 

tive tempo para pesquisar um pouco mais e ter 

ideias melhores para a minha vida pessoal e 

profissional. Hoje, o ENEM não me tira mais o 

sono (outras coisas tiram ahahaha, mas uma 

coisa por vez). 

E aí que entram as 

aulas online. 

Lembra que eu falei 

que a sensação de 

vida interrompida 

deu uma aliviada? 

Então... Com as 

aulas online, 

mesmo que não 

completamente, 

sinto que minha 

vida está 

progredindo, caminhando. Consigo até planejar 

melhor minhas metas. É por isso que eu estou, 

sim, otimista com a volta às aulas. Não vou negar 

que estou com receio com a ideia de rotina e 

aulas de exatas (sim, sou de Humanas), mas já 

que eu preciso delas para concluir meu Ensino 

Médio, eu preciso encarar, não é? Sem falar que 

professores do IF são a representação pura de 

docentes de metodologias de ativas. Admiro 

muito e sei que ninguém vai soltar a mão de 

ninguém (inclusive alunos com alunos).  

Por fim, sem saber como concluir esse livro, eu 

venho lembrar que, pelo menos, nós vamos ter 

vivido um momento histórico, que com certeza vai 

estar no livros de História do futuro. Que 

empolgante, não é? Então é isso. Aulas online, 

estou no aguardo!” 

(Relato de Laila Maria N.Aguiar – Discente do 3º ano 

do curso integrado de Edificações do IFBA – Campus 

Brumado). 

FALA AÊ! 
 


