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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

AÇÕES PREVENTIVAS 

EM RELAÇÃO AO 

COVID -19 

FALA AÊ! 

Para a equipe da Diretoria Acadêmica do Campus 

Brumado, constituída por servidores técnico-

administrativo e pelos professores, e para a Comissão de Prevenção e 

Execução de ações contra a COVID-19, manter o contato com os 

estudantes é fundamental para que a comunidade acadêmica, na 

medida do possível, permaneça unida neste período de isolamento 

social, mesmo com as limitações que enfrentamos devido ao 

distanciamento necessário para o enfrentamento da COVID-19.  

Nesta semana, conversamos com os discentes Icaro Gabriel Oliveira 

Silva - 3º Ano de Edificações Integrado ao Ensino Médio e Ana Flávia 

Ferreira Chaves - 4º Módulo de Informática Subsequente. Eles trazem 

relatos sobre este momento de isolamento, o que é importante para 

compreendermos melhor nosso papel enquanto instituição e 

comunidade acadêmica.  
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 Inteligência Emocional 

Você é uma pessoa inteligente 

emocionalmente? Na página 02, a 

professora do IFBA, Maíra Miranda, 

vai falar sobre como manter as 

emoções equilibradas no atual 

momento em que nos encontramos 

e como é importante desenvolver os 

quatros pilares da vida humana. 

Somos o Epicentro da 

Pandemia! 

A baixa adesão da população às 

medidas de isolamento social, a 

inabilidade de gestores públicos de 

reconhecer a gravidade da 

situação, a imensa subnotificação 

de casos, devido, principalmente, à 

baixa testagem, em conjunto com 

uma curva ascendente de novas 

mortes, somados a uma taxa de 

contágio ainda muito alta,  

tornaram o Brasil o mais novo 

epicentro da pandemia. (p. 03) 
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“Quando o vírus chegou ao Brasil, não imaginei que as aulas 

fossem ser paralisadas. Confesso que fui pego de surpresa. 

Tive que mudar bastante meu cotidiano, como fazer a prática 

de atividades físicas em casa e me preparar sozinho para o 

Enem e para concursos que estão por vir. Também tenho 

participado de campanhas solidárias como arrecadação de 

alimentos e doação de sangue. 

Desde início do isolamento social, venho obtendo 

informações do Campus pelas redes sociais, com um contato 

maior através do grupo da sala no Whatsapp. A expectativa 

para esse ano era grande, pois estávamos todos ansiosos 

para a conclusão do Ensino Médio com nossa habilitação 

como técnicos em edificações. Neste período, o contato com 

os colegas, mesmo que à distância, tem sido importante para 

reforçarmos cada vez mais os laços de amizade que 

construímos. 

Espero que tudo isso 

acabe de vez. Não vejo a 

hora de poder voltar ao 

Campus. Confesso que 

sinto falta até dos sábados 

letivos. Brincadeiras à 

parte, tenhamos fé, pois 

sabermos que nenhum 

mal é eterno. 

#FIQUEEMCASA.” 

 

(Icaro Gabriel Oliveira Silva) 
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EMOÇÕES E O MOMENTO ATUAL 

Atualmente, muitas pessoas me perguntam como manter as emoções equilibradas em tempos 

de pandemia e eu sempre respondo que este é um grande desafio. Acredito que este seja o 

momento mais propício para o autoconhecimento, para a compreensão dos caminhos que nos trouxeram até 

aqui, para o autoperdão, para perdoar os outros e principalmente para alinhamento com quem eu quero ser 

quando tudo isso passar. 

Além disso, para que possamos ter inteligência em nossas emoções, é necessário entender que não somos o 

nosso trabalho, embora ele seja uma parte altamente relevante da nossa existência, e que também não somos 

apenas os papéis que exercemos na sociedade, embora sejam de extrema importância para nós. Somos, 

então, seres humanos complexos e é nessa complexidade que precisamos alinhar as nossas emoções. 

Assim, ao pensar sobre o tema do controle das emoções, sempre remeto a Stephen Covey quando ele explica 

que, para ter inteligência nas emoções, é necessário desenvolver os quatro pilares da vida humana, que são: 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, o desafio é desenvolver-se nos quatro pilares acima e buscar o equilíbrio entre eles, e assim 

desenvolver a inteligência nas nossas emoções. Vamos lá!  (Texto: Maíra Miranda, Administradora, Professora 

do IFBA – Campus Brumado.) 

“Confesso que, para mim, a maior mudança com essa quarentena é não estar mais 

frequentando o IFBA. Eu estou estudando bastante, muito mais do que eu tenho costume, 

aproveitando todo o tempo para estudar, só que através de cursinho on-line com o intuito de 

passar no ENEM. 

Mantenho contato por mensagens com os professores e 

colegas, conversamos, tiramos algumas dúvidas e 

compartilhamos dicas de cursos on-line, do que estudar 

neste período, dentre outras coisas. O contato com a 

turma está sendo totalmente via WhatsApp. 

Para a nossa turma, faltava menos de um mês para 

concluir o curso, mas a gente ainda tem esperança de 

que conseguiremos finalizar o curso neste ano. 

 A minha mensagem é que todos fiquem em casa e que, 

mesmo que o comércio de Brumado tenha sido liberado, 

evitem ao máximo sair de casa.” 

(Ana Flávia Ferreira Chaves) 

 

Inclui os exercícios, nutrição 

adequada, higiene e o ambiente em 

que reside. É o cuidado que cada 

indivíduo tem com o próprio corpo. 

Inclui atividades de leitura, escrita, 

planejamento e visualizações. É o 

cuidado com os pensamentos para 

evitar aquilo que não é bom. 

Inclui as atividades sociais e o meu 

relacionamento com o próximo. 

Desse modo, é importante avaliar o 

nível de empatia, respeito e 

segurança em si mesmo. 

Inclui atividades de estudo, 

meditação e oração. É neste pilar 

que serão desenvolvidos os valores 

pessoais. 

Atualize-se 

 

 

E SE FOSSE VOCÊ? 



3 

 

O relaxamento da quarentena, com abertura do comércio, 

quando havia a falsa sensação de segurança, acarretou no 

aumento do número de infectados e, em muitos lugares, 

de forma vertiginosa. O que muitas pessoas não 

entenderam ainda é que o distanciamento social é a forma 

mais eficaz de combater o vírus, e esta medida está sendo 

aplicada em todo o mundo, já que foi estipulada não por 

um governo, mas pela instituição máxima em saúde que é 

a Organização Mundial de Saúde, formada por um 

conselho de profissionais com amplo reconhecimento na 

área. 

O fato é que, pela descrença de muitos, a falta de cuidados 

e a exposição ao vírus, junto a proliferação de Fake News, 

dentre outros fatores, tornaram o Brasil o novo epicentro 

da pandemia. Pelas contas da OMS, o Brasil é o quarto 

local com maior número de casos do coronavírus no 

mundo. No entanto, esses dados estão defasados. Pelo 

levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país 

aparece com 250 mil casos, terceiro colocado na 

apresentação de mais notificações pela COVID-19, atrás 

apenas de Estados Unidos (1.506.732 casos) e Rússia 

(290.678 casos). 

Neste contexto, seguir as normas e, principalmente, ficar 

em casa são medidas para reduzir a velocidade de 

transmissão do novo coronavírus. Fora do ambiente 

doméstico, alguns espaços podem representar maior ou 

menor risco de contágio para a COVID-19. Veja a figura com 

os locais de risco e proteja-se! 

 

 

 

Atualize-se! 
E SE FOSSE VOCÊ? 

O aumento do número de casos de infectados 

pelo coronavírus trouxe à tona uma nova 

modalidade de discriminação social: o 

tratamento preconceituoso às pessoas que 

foram infectadas e/ou a seus familiares. Cada 

vez mais, ouve-se, na mídia, relatos de 

pacientes com COVID-19 que sofrem 

discriminação, como se estas pessoas 

fossem culpadas por contraírem a doença.  

O medo, a sensação de incapacidade e a 

discriminação estão inibindo as pessoas de 

procurarem os serviços de saúde quando 

apresentam sintomas da doença ou tem 

conhecimento de que houve o contato com 

pessoas infectadas. Estas pessoas, com 

medo de retaliações, preferem se calar e 

fingir que está tudo em ordem quando não 

está. Atitudes como estas são um fator 

agravante para a disseminação do vírus na 

comunidade, pois atrapalham as equipes de 

saúde no acompanhamento, controle, 

contingenciamento e notificações do número 

de infectados. 

E se fosse você o infectado? A partir do 

momento em que você começa a pensar ‘e se 

fosse comigo, como gostaria de ser tratado?’ 

começa também a entender a situação do 

outro.  As pessoas não estão adoecendo de 

propósito. Adoecem por uma consequência. 

Muitos estão expostos ao risco de 

contaminação porque precisam ter seus 

proventos para garantir o alimento e bem-

estar da sua família ou, até mesmo, por conta 

da profissão que exercem. SEJAMOS MAIS 

EMPÁTICOS! 

 

 


