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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

AÇÕES PREVENTIVAS 

EM RELAÇÃO AO 

COVID -19 

FALA AÊ! 

 No intuito de saber sobre as condições dos nossos 

discentes durante a pandemia, continuamos com a 

matéria que dá voz e vez aos estudantes para que compartilhem com 

toda comunidade acadêmica suas rotinas e atividades desenvolvidas 

em casa e digam como estão lidando com o processo de distância 

social que é de suma importância para o enfrentamento do 

Coronavírus.  

Nesta semana, trouxemos relatos dos discentes Marlúcia Bastos 

Moreira - 3° Ano do Curso de Informática Integrado e Harleson Xavier 

Ribeiro - 3° Ano do Curso de Edificações Integrado. Então, fala aê!  

BOLETIM 

INFORMATIVO  
EDIÇÃO IX 

MAIO DE 2020 
 

 #IFSOL 

O projeto #IFBA Informação 

Solidária – #IFSOL foi contemplado 

no EDITAL 11/2020/COVID-19 e 

visa contribuir para ampliar o 

compartilhamento e o acesso às 

informações envolvendo a 

comunidade acadêmica no 

contexto atual em virtude da 

pandemia e no contexto pós crise 

(p.3). 

Maio Laranja 

A campanha Maio Laranja, lançada 

com o objetivo de combater o abuso 

e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, ganha ainda mais 

relevância durante a pandemia, 

quando as famílias estão em 

isolamento social, dado que a maior 

parte dos casos acontece dentro de 

casa e os autores da violência são 

pessoas próximas das vítimas. 

Saiba mais na página 04. 
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"No início da 

quarentena, imaginei 

que seria no máximo um 

mês de isolamento, mas 

com o passar dos dias e 

das notícias, percebi que 

seria muito mais do que 

isso. Meus dias já não 

são mais os mesmos,  

 
 não consigo parar para estudar por mais de meia de hora, 

minha mente logo se dispersa. Em meio a tanta dificuldade 

de comunicação, é importante poder ter um contato mais 

direto com a instituição. Ter as redes sociais, mesmo não 

sendo oficiais, e o site ajuda bastante quando tenho alguma 

dúvida. O psicológico das pessoas está bem abalado com 

essa situação toda e, mesmo de longe, estar em contato 

com as pessoas que gostamos ajuda bastante. Eu continuo 

mantendo contato com meus amigos e colegas, e isso 

acaba me confortando e mantendo minha mente mais 

equilibrada. Espero que tudo isso acabe logo, e que mais 

vidas sejam poupadas. Tenho dentro de mim que tudo 

passa um dia. Então, o que posso dizer para outras pessoas 

é que tenham fé em algo, que acreditem que tudo passará." 

(Marlúcia B. Moreira - 3° Ano do curso de Informática Integrado) 
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FIQUE LIGADO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Com início da quarenta, aconteceu uma mudança radical em minha rotina. Dentre tantos 

fatores, o que impactou mais foi o meu trabalho informal com vendas de doces, comecei a parar 

por conta do isolamento e mudei toda minha rotina. Entretanto, ficando apenas em casa, esse 

período de isolamento serviu para dar atenção maior aos meus estudos, focando mais no ENEM, 

revisar os assuntos escolares dos meus irmãos mais novos e realizar exercícios físicos. 

Minha relação com o instituto tem sido somente via WhatsApp, por onde fico sabendo de todas 

as informações que são passadas e me atualizando. Tenho mantido contato com meus colegas, 

mas com pouca frequência. Uma questão que tem me preocupado bastante é em relação ao 

retorno das aulas, espero que volte mais cedo do que o  

 
esperado para que nós (discentes) não sejamos 

prejudicados de alguma forma. 

Tenho fé que esse período irá passar com a vontade de 

Deus e tudo ficará bem. Nesse momento de isolamento 

social, devemos ficar em família, realizar atividades 

juntos, partilhar de sorrisos e momentos felizes, pois, 

mesmo em tempos difíceis, estar na companhia das 

pessoas que você ama e confia lhe ajuda a lidar com 

qualquer dificuldade.” 

 

 

(Harleson Xavier Ribeiro - 3° Ano do curso de Edificações Integrado) 

 

A Comissão Multidisciplinar de Assistência Estudantil - CMAE já divulgou o 

resultado final do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial 

(AFECEM) e, durante esta semana, o trabalho esteve concentrado na 

organização dos dados bancários para o pagamento da primeira parcela que 

deve ocorrer na primeira quinzena de junho. Os estudantes que cadastraram 

uma conta bancária em seu nome devem manter a conta ativa para 

recebimento do auxílio. Outros alunos que não apresentaram conta bancária 

receberão o valor do auxílio por meio de ordem bancária.    

A comissão divulgará uma lista com o 

número de matrícula dos estudantes 

que receberão por esta modalidade, 

assim como outras informações sobre a 

liberação do pagamento e realização de 

saque na agência bancária, no site oficial 

do IFBA. 
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O projeto #IFBA Informação Solidária – #IFSOL foi contemplado no EDITAL 11/2020/COVID-19 

O acesso à informação pode ser um fator diferencial para o 

enfrentamento da pandemia do Corona vírus COVID-19, bem como 

para o contexto que se instaura no período pós crise. O Instituto 

Federal da Bahia – IFBA possui potencial para ser um forte 

protagonista diante dessa realidade.  

Este projeto tem como objetivo contribuir para ampliar o 

compartilhamento e o acesso às informações envolvendo a 

comunidade acadêmica no contexto vivenciado atualmente em 

virtude da pandemia e no contexto pós crise. Serão produzidos conteúdos com dicas e orientações na forma 

de cards, podcasts e vídeos, a serem divulgados na internet, por meio das redes sociais. A intenção é criar e 

divulgar conteúdos 

que possam ser úteis 

à comunidade 

acadêmica do IFBA 

Campus Brumado, 

bem como alcançar 

pessoas da 

comunidade externa 

e de outros locais, ao 

mesmo tempo em que contribui para a aproximação em 

tempos de distanciamento social. Serão contempladas 

temáticas relacionadas à rotina de estudos, estratégias para o 

controle da ansiedade e produtividade, reflexões acerca de 

temas sociais atuais, estratégias de economia doméstica 

(produção e otimização dos alimentos) em tempos de crise 

social e econômica, e informações e dicas sanitárias e de 

higiene diante da crise de saúde pública.  

Além disso, durante a realização das campanhas do projeto, 

pretende-se confeccionar e distribuir máscaras de proteção 

em tecido lavável, como forma de incentivo ao cuidado e 

prevenção. O projeto tem como coordenadores a professora 

de Sociologia Viviane Nascimento Silva – Socióloga, Doutora 

em Desenvolvimento Social, e o professor de Química Fabian 

Costa Azevedo – Engenheiro Agrônomo, Licenciado em 

Química e 

Mestrando em 

Educação. 

Fique ligado (a) 

na seleção de 

bolsistas para 

atuar no 

projeto. Curta, 

compartilhe as informações e, se tiver sugestão de conteúdo, 

envie uma mensagem!  

Atualize-se 

 

Faça a sua parte – Vacine-se! 

Encerra no dia 05 de Junho de 2020 a 

campanha de vacinação contra influenza. 

Procure a unidade de saúde mais 

próxima de casa portando documento 

oficial com foto, cartão do SUS. Os 

profissionais que têm direito à vacina 

devem levar documento que comprove a 

profissão.  E quem é o público alvo para 

vacinação da INFLUENZA? 

 Profissionais de saúde;         

 Idosos acima de 60 anos; 

 Caminhoneiros e profissionais de 

transporte coletivo e portuários; 

   Indígenas;  

 Doentes crônicos;  

 Profissionais das forças de segurança 

e salvamento - população privada de 

liberdade, inclusive adolescentes e 

funcionários do sistema prisional – 

 Pessoas com deficiência;  

 Crianças de seis meses a menores de 

seis anos; 

 Gestante -   mães no pós-parto (até 45 

dias); 

 Professores da Rede pública e 

privada;  

 Adultos de 55 a 59 anos. 
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MAIO LARANJA 

Você sabia que o mês de maio é voltado 

para campanha de conscientização e 

enfrentamento ao abuso e à exploração 

infantil? Durante todo este mês, a cor 

laranja é utilizada como símbolo para 

promover alertas, informando à 

sociedade e convidando para mobilizar-

se no combate desse problema.  

Embora abuso sexual e exploração 

sexual sejam crimes de violência sexual 

combatidos juntos neste mês, eles 

possuem significados diferentes. 

O abuso sexual acontece quando um 

adulto pratica ato libidinoso com uma 

criança ou adolescente, o que 

normalmente acontece por parentes ou 

pessoas próximas à família. 

A exploração sexual consiste em usar a 

criança ou o adolescente como meio de 

faturar dinheiro, oferecendo o/a menor 

de 18 anos como “ferramenta” de 

satisfação sexual. 

É importante ressaltar que, devido à 

quarentena, os casos aumentaram 

principalmente no âmbito familiar. É 

preciso ficar alerta a esse tipo de 

situação e acionar os órgãos 

competentes. Com atribuições previstas 

no artigo 136 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), o conselheiro 

tutelar atende crianças e adolescentes 

diante de situações de violação de 

direitos.  

Também é papel do conselheiro atender 

e aconselhar os pais ou responsáveis 

dessas crianças e adolescentes. A partir 

do atendimento, o profissional aplica 

medidas de proteção. O serviço pode ser 

acionado pelo DISQUE 100 ou 181, pelo 

site ouvidoria.mdh.gov.br ou pelo 

aplicativo para Android ou iOS "Direitos 

Humanos Brasil". 


