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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
A Comissão Multidisciplinar de 
Assistência Estudantil – CMAE 
informa sobre a necessidade de 

prestação de contas dos discentes 
contemplados com o Auxílio De 

Inclusão Digital Emergencial - AIDE 
TIPO 2, com prazo de encerramento 

no próximo dia 25. Saiba mais na 
página 02. 

 

ENEGREÇA! 

Nos próximos dias 26 e 27 de 
novembro, o IFBA irá promover o 

evento “Novembro Negro”, 
debatendo diversos temas 

interessantes sobre a 
representatividade do negro na 

sociedade e sobre o 
empoderamento da mulher negra. 

Quer participar e ficar por dentro de 
tudo que foi discutido? Leia a página 

04. 
 

 

CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

O IFBA Campus Brumado anuncia uma importante conquista para a 

Comunidade de Brumado e região. A partir de uma articulação do Campus 

com a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (SEMESP), 

do Ministério da Educação (MEC), será realizado o Curso de Atendimento 

Educacional Especializado em Tempos de Pandemia para professores 

da educação básica.  

O curso de extensão de 90h foi aprovado pela SEMESP/MEC, 

juntamente com cursos de outras 9 instituições de ensino, inspirado no 

curso criado e oferecido pela Universidade Federal Fluminense - UFF. As 

disciplinas estão organizadas de forma a orientar professores em como 

lidar com os impedimentos Físico, Intelectual, Visual, Auditivo, Altas 

Habilidades/Superdotação e Transtorno do Espectro Autista. 

O curso pretende 

viabilizar a oferta 

de 1000 vagas, na 

modalidade à 

distância, para 

professores de 

cerca de 40 

municípios do 

estado da Bahia. A 

escolha dos 

municípios levou 

em consideração a 

quantidade de 

matrículas registradas no Censo Escolar com algum tipo de deficiência, Altas 

Habilidades ou Superdotação. 

A articulação e reescrita do projeto do curso acontece desde o mês de julho, 

por meio do envolvimento da professora Dra. Viviane Nascimento Silva e do 

Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE, Ms. Jeovane 

Soares Rodrigues. 

Em seguida, por meio da Portaria nº 54/2020, o Diretor Geral do Campus 

Brumado, Rui Santana, constituiu o Grupo de Trabalho de Formação em 

Educação Especial e Inclusiva, composto por Jeovane Soares Rodrigues 

(Coordenador), Viviane Nascimento Silva (Co-coordenadora), Katia Quele  
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Ferreira Da Silva Rocha (Professora 

Formadora), Samuel Dias Dutra, Roberta 

Borges De Oliveira, Railda De Freitas Santos, 

Lidiane Neves Rodrigues, e Renata Maria 

Gomes De Carvalho. O GT se dedicou à 

elaboração da proposta de curso que foi 

apresentada, em setembro deste ano, à 

Magnífica Reitora do Instituto Federal da 

Bahia - IFBA, Luiza Matos Mota, e ao Chefe 

de Departamento de Programa e Projeto 

(DPP) e da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), Ivo Cardoso de Jesus, para 

anuência e aprovação do projeto e 

prosseguimento dos trâmites institucionais 

cabíveis.  

A SEMESP/MEC confirmou, no último dia 28/10, a aprovação do curso para o Campus Brumado, com a garantia 

de recursos que totalizam cerca de 290 mil reais para despesas com custeio e bolsas para professores e tutores, 

por meio do TED 10000. 

A realização deste curso projeta o IFBA Campus Brumado diante das políticas de educação inclusiva e 

das políticas de formação de professores. Reforça a capilaridade da atuação e da presença do IFBA nos 

municípios da Bahia, destacando sua missão diante do compromisso com o desenvolvimento social. 

Estamos na fase de seleção de tutores e dos demais profissionais que vão atuar no curso. Em breve teremos 

o cronograma para inscrição de cursistas e o calendário do curso. 

Lista de municípios que serão atendidos: 

Brumado, Anagé , Aracatu, Barra da Estiva , Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Boquira, 

Botuporã, Caculé Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Caturama, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, 

Dom Basílio, Encruzilhada, Érico Cardoso, Guajeru, Ituaçu, Jacaraci, Jussiape, Licínio de Almeida, Livramento  

N. Senhora, Macaúbas, Maetinga, Malhada de Pedras, Mirante, Mortugaba, Paramirim, Piripá, Planalto, Poções, 

Presid. Jânio Quadros, Rio de Contas, Rio do Antônio, Tanhaçu, Tremedal, Vitória da Conquista. 

Texto: Viviane Nascimento Silva 
 

NOTA AUXÍLIO DIGITAL 

O período para envio das notas fiscais como prestação de contas do Auxílio De Inclusão Digital 

Emergencial - AIDE TIPO 2 se encerra dia 25/11. Após esse período, a CMAE fará a análise das notas 

submetidas no SUAP e, havendo alguma inconformidade com o que 

prevê a Chamada Pública 002/2020, será emitido parecer no próprio 

SUAP solicitando a regularização. Caso contrário, a nota será validada 

no sistema. 

Aos beneficiários que terão recursos para devolução, será enviada a 

Guia de Recolhimento da União - GRU para pagamento e informações 

sobre o prazo para envio de comprovante de pagamento da GRU 

também por meio do SUAP. 
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Nesta terça-feira, 24/11/2020, vai acontecer 

mais uma live da AENPE: Mundo do 

Trabalho e Carreira, organizada pelas professoras Sandra 

Maíra e Paloma Correia. O entrevistado da semana será o 

Analista de T.I Fernando Macedo Lopes, que contará 

sobre a sua trajetória desde o final do Ensino Médio, 

esclarecendo as dúvidas dos alunos sobre os estudos e o 

mundo do trabalho nesta área. A AENPE que surgiu com o 

objetivo de auxiliar os discentes na escolha da carreira já 

trouxe profissionais das áreas de Direito, Psicologia, 

Arquitetura, Engenharia Civil, surpreendendo a cada 

encontro que fica marcado pela 

emoção dos entrevistados ao 

falarem com tanto amor por suas profissões.  

Na próxima semana, 30/11/2020, teremos mais um aguardado encontro 

com a médica Carolina Oliveira para falar sobre a carreira de Medicina.  

Carolina Oliveira – Pediatra, alergista e imunologista 

 

 

 

“No início do ano de 2020, todos nós fizemos planos e traçamos metas, mas, após tanto tempo de isolamento 

social, esses estão sendo prorrogados cada vez mais. Confesso que, nesse período, fiquei desanimada, 

confusa e desesperada. Estou no 3° ano do ensino médio, o qual seria decisivo na minha vida e de muitos 

amigos. No entanto, com a pandemia, meus estudos, rotina e bem-estar foram afetados. 

A nova rotina tem sido muito estressante. Não poder estar dentro de uma sala de 

aula, ver e abraçar amigos e professores, e ficar dentro de casa 24 horas por dia é 

exaustivo. Eu ainda mantenho contato com amigos do IFBA, através das redes 

sociais, e eles estão sendo fundamentais para o enfrentamento desse momento 

difícil. 

Estou tentando fazer o melhor quanto aos estudos. Entretanto, sou muito dispersa e 

tenho problemas com concentração. As aulas online não contribuem muito nesse 

aspecto, tendo em vista que me desenvolvia e aprendia muito mais com as aulas 

presenciais.  

Sinto falta do Campus, das risadas e das conversas paralelas, porém, hoje em dia, 

prefiro acreditar que tudo vai ficar bem. Quanto ao futuro, esse é incerto, mas estou 

esperançosa. Só espero ter saúde física e mental para, quando isso passar, eu poder 

me divertir com família e amigos e "recuperar" o tempo perdido. 

Relato de Alessandra Farias Lima, discente do 3° Ano de Edificações/ Matutino do IFBA – 

Campus Brumado.  

  

FALA AÊ! 
 

Olha a LIVE! 
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NOVEMBRO NEGRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esse ano, o IFBA irá realizar um evento 

institucional, NOVEMBRO NEGRO, nos 

dias 26 e 27/11, com transmissão pela TV 

IFBA. Desse modo, a comissão da 

consciência negra do IFBA Brumado, 

composta pelos docentes: Sandra Maíra, 

Alisson, Cheilane, Daniel, Délcia Janine, 

Getúlio Rocha, Gildava, Luciana, Marcelo e 

Paloma, decidiu debater o tema, 

Feminismo Negro – poder e Igualdade, na 

semana de 16/11 a 20/11/2020. 

Esse ano, devido à pandemia, o evento foi 

remoto, ocorreu pelo Instagram do Campus 

@campusbrumado e teve como objetivo 

discutir o tema levando conhecimento e 

interação através das redes sociais. A 

semana foi marcada por momentos de 

reflexão através de cards, vídeos, enquetes 

pelo stories e post no feed da página no 

Instagram, além das lives organizadas pela 

comissão, abordando temas distintos a 

cada dia: 

16/11 - Mulher Preta e o Mundo do 

Trabalho. 

17/11 - Mulher Preta e a Pandemia. 

18/11 – Representatividade da Mulher 

preta nas redes sociais. 

19/11 – Representatividade das Mulheres 

Pretas na política. 

20/11 – Live 1: “Feminismo Negro, por que 

lutamos?”, com a Profa. Rivia Santos e Live 

2: “Femismo Negro e a Pandemia”, com a 

advogada Lorena Pacheco. 

 

Se você não viu ou desejar rever, 

acesse o Instagram @campusbrumado, 

está tudo lá! 

 


