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Diante da pandemia da COVID-19, a
modalidade de seleção por
desempenho em provas presenciais
não se apresenta como um formato
seguro à saúde da população.
Assim, após a realização de
diversas audiências públicas com a
comunidade sobre o plano de
contingência do IFBA diante da
pandemia, foi por meio da
Resolução nº 20/2020 que o
Conselho Superior (CONSUP) do
Instituto aprovou que o próximo
processo de seleção para ingresso
de estudantes ocorrerá em formato
virtual não presencial. Saiba mais na
página 03.

VAMOS JOGAR?
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA) está com inscrições abertas
para os Jogos Eletrônicos dos
Estudantes do IFBA (E-JIFBA) até
13 de novembro. O evento, 100%
virtual, contará com competições de
FIFA, Free Fire e xadrez. Se
inscreva! (Pág. 3)
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A 17° SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO IFBA – CAMPUS BRUMADO
FOI UM SUCESSO
O evento que teve como tema “A Inteligência Artificial: a nova fronteira
da ciência brasileira” ocorreu nos dias 29 e 30 de outubro, com transmissão
pelo canal do youtube “TV IFBA Brumado”, com objetivo de popularizar as
atividades científico-tecnológica nos mais diversos territórios, em
especial entre crianças e jovens, além de buscar reflexões críticas
sobre a aplicabilidade da Inteligência Artificial no cotidiano e
desenvolvimento da sociedade brasileira. Com uma programação
diversificada, em formato webinar, o tema abordou o ponto de vista histórico,
do surgimento aos nossos dias, perpassando pelos diversos setores
produtivos que dialogam diretamente com os cursos ofertados pelo Campus.
A programação
reuniu
palestrantes de
alto nível,
pesquisadores
de referência no
assunto.
Envolveu
professores,
técnicosadministrativos,
estudantes e pessoas da comunidade externa, totalizando quase 400
inscritos, além de ouvintes que acompanharam as transmissões.
Paralelamente ao evento, ocorreu a exibição de intervenções artísticas
inscritas anteriormente na Mostra Virtual de Cultura, espaço em que
estudantes, professores e pessoas da comunidade apresentaram
fotografias, desenhos, música e poesia.
O encerramento do evento aconteceu na sexta-feira, dia 30 de outubro, com
a divulgação dos vencedores da Mostra Virtual de Cultura.
Os interessados nas discussões podem rever as
palestras no canal do TV IFBA Brumado no YouTube.
Link no QR CODE ao lado.
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Podcast Fora da Sala de Aula
Não percam os episódios do Podcast Fora
da Sala de Aula. Já estão disponíveis 3
programas com os seguintes temas:
Alimentação Saudável (o mais recente),
Saúde Física em tempos de Home Office e estudo remoto e
Saúde Mental na Pandemia. Em todos, especialistas
respondem a perguntas propostas pelos professores Cláudio
Sousa e Viviane Silva sobre o tema do dia. Além disso,
sempre são feitas dicas culturais, pelos participantes e
professores, ao fim de cada episódio. Imperdível né?!
Então, para você acessar e ouvir o podcast, basta procurar
pelo nome nas plataformas: Spotify, Google Podcasts, Pocket
Cast Overcast ou iTunes/Apple Podcasts.
Fique ligado que novos programas sairão em breve!
Aproveite para nos seguir no Instagram:
@foradasaladeaula.pod

FALA AÊ!
“No início do isolamento, foi complicado lidar com esse novo modo de viver,
várias restrições foram impostas, impedindo de frequentar lugares, visitar
pessoas, de ter um vínculo mais afetivo, enfim, infelizmente houve uma
espécie de barreira social entre nós. Mas, conforme foi passando o tempo,
eu vi como era a minha nova realidade e, aos poucos, fui conseguindo me
adaptar, foi preciso ver o lado bom no meio desse caos.
Aquela famosa frase “A gente só dá valor quando perde” se encaixa
perfeitamente nesse cenário atual, com a perda da liberdade que eu tinha
antes, meditei e vi como podemos perdê-la tão de repente sem quase
perceber.
Tenho mantido contato com alguns colegas do IFBA por meio das redes
sociais. O isolamento não foi um empecilho para pararmos de manter o
contato, estamos separados apenas pelos corpos, mas a nossa ligação de
amizade vai além de um contato físico e espero em breve poder vê-los
novamente.
Como eu disse, foi preciso ver algo de bom no meio desse cenário atual. Comecei a dar valor ao tempo e vi
o quanto ele é valioso e que precisava ser usado para algo produtivo. Comecei a ler frequentemente, comprei
livros, me dediquei à área de conhecimento, pois, como diz no livro de provérbios 16:16, “É muito melhor
conquistar a sabedoria do que ouro puro. É mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa”.
Em um futuro próximo, espero que tudo se normalize para que possamos nos cumprimentar sem receio
algum. Por enquanto, o jeito que está tendo para acesso às aulas é online, mas acredito sim que ano que
vem venhamos retornar presencialmente, nem que seja com o uso de máscaras. O vírus não vai sumir de
uma hora pra outra, vamos ter que aprender a conviver com ele. Estou um tanto otimista com o retorno da
vida corriqueira de antes, a esperança é a última que morre”.
(Relato de Hadassa Barreto da Silva - Estudante do 2º Ano de Informática/ Vespertino IFBA – Campus Brumado).
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EVENTO
Jogos Eletrônicos dos Estudantes do IFBA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
está com inscrições abertas para os Jogos Eletrônicos dos
Estudantes do IFBA (E-JIFBA) até 13 de novembro. O evento,
100% virtual, contará com competições de FIFA, Free Fire e xadrez.
A primeira fase, de 16 a 30 de novembro, reunirá as competições de
cada campus e será classificatória. A fase final, de 10 a 18 de
dezembro, intercampi, será realizada entre as equipes classificadas na
primeira fase.
É a primeira vez que o IFBA realizará um evento esportivo de maneira
remota. A mudança é resultado da suspensão de todas as atividades
presenciais no Instituto. O objetivo é envolver todos os campi e
contribuir para a saúde mental dos estudantes, cultivar a
esperança, o sentimento de pertencimento e trazer uma
expectativa positiva para o futuro. O E-JIFBA contribuirá para ativar
o raciocino lógico e estratégico, motivar o trabalho em equipe, ampliar o repertório cultural esportivo e promover
a difusão dos jogos eletrônicos. Também será possível, nas mesas de debate, refletir sobre
educação, gameficação, jogos eletrônicos e seus limites.
Participe! Faça sua inscrição pelo QR CODE ou no link
https://www.even3.com.br/ejifba2020/

NOTA PÚBLICA SOBRE O PROCESSO SELETIVO 2021
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) informa à comunidade que adotará a
Análise de Histórico Escolar como modelo de seleção para o Processo Seletivo 2021.
Esta decisão tem caráter emergencial, uma vez que o formato de exames presenciais seria incompatível com
as medidas sanitárias em voga, especialmente pela quantidade de pessoas envolvidas no Processo Seletivo
em toda a Bahia, preservando assim a vida e a saúde de todos(as).
Informamos, contudo, que ainda não há previsão de data para a seleção.
Tranquilizamos a comunidade, no entanto, que o IFBA publicará seu
Edital de seleção com a antecedência necessária e mediante ampla
divulgação.
Para se atualizar sobre as informações oficiais mais recentes, continue
acompanhando os nossos canais OFICIAIS de comunicação.
Leia a nota na íntegra em https://portal.ifba.edu.br/notascomunicados/nota-publica-sobre-o-processo-seletivo-2021
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