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RETROSPECTIVA 
 
Em nosso último boletim, trazemos 

uma mensagem de Rui Pereira 
Santana, nosso diretor geral, que 
em suas palavras faz uma breve 

retrospectiva das ações e atividades 
desenvolvidas no âmbito do IFBA – 
Brumado, além dos agradecimentos 

a todos que, mesmo diante de 
tantos barreiras e limitações 
decorrentes da pandemia do 

coronavírus, contribuíram para o 
alcance dos objetivos do campus. 

Pág. 03. 

BOAS FESTAS! 

Juntamente com o fim do ano de 
2020, a Comissão para 

Planejamento e Execução de Ações 
Preventivas em Relação ao 

Coronavírus (COVID-19) encerra 
mais uma atividade atribuída a nós. 
Esta será nossa 30º e última edição 
do Boletim Informativo. Deixamos 

nossa mensagem de agradecimento 
a todos que contribuíram para 

realização desse trabalho. Pág. 06. 
 

 

ENCERRAMENTO DO PERÍODO LETIVO 

EMERGENCIAL 2020 

O período letivo previsto no 

Calendário Emergencial 2020 do 

Campus Brumado chegou ao seu 

final. Foram 11 semanas de 

Atividades de Ensino Não Presenciais 

Emergenciais (AENPE), iniciadas em 

05 de outubro com a Semana de 

Acolhimento, sendo o dia 19 de 

dezembro o último dia letivo. Neste 

período de atividades não presenciais, 

desafiador não apenas para o IFBA 

mas para todas as instituições de 

ensino, o Campus buscou estabelecer um planejamento participativo 

que possibilitasse a manutenção do vínculo dos alunos com a 

instituição, a qualidade do processo ensino-aprendizagem, a inclusão, 

dentre outros princípios previstos nas resoluções do IFBA. A Subcomissão 

de Ensino e Calendário Acadêmico, constituída pelos coordenadores dos 

cursos, do Núcleo Básico, representantes do setor técnico-pedagógico, da 

Diretoria Acadêmica, dos pais, dos servidores e dos discentes, conduziu a 

estruturação da proposta de Calendário Letivo Emergencial 2020, em diálogo 

com a Comunidade Acadêmica, e coube à Comissão Local de Enfrentamento 

à COVID-19 (Port. Nº 56/2020) a análise final e aprovação do documento no 

âmbito do Campus.  

Conforme a Resolução nº 

19/2020/CONSUP, as AENPE tiveram 

caráter optativo, não sendo 

obrigatória a participação dos 

discentes nas atividades. Aqueles 

que não atingiram os objetivos da 

aprendizagem não terão o registro 

de reprovação em seu histórico 

escolar. Isso foi discutido com os estudantes e pais/responsáveis nas 

reuniões que tivemos com líderes, com todos os alunos e com os pais, bem 

como nos plantões semanais de atendimento da Direção Geral e Diretoria 

Acadêmica, pois eram dúvidas recorrentes. Os discentes que optaram por 

não participar das atividades ou que, por quaisquer motivos, não 

conseguiram participar, tem o direito de serem atendidos quando o 

retorno das atividades presenciais ocorrer. 
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Talvez o maior dos desafios deste período tenha sido a implementação de estratégias mais 

efetivas para a inclusão dos discentes. Com base na Política de Assistência Estudantil, o 

Campus publicou três chamadas públicas para a concessão de auxílios financeiros aos discentes: 

Auxílio Emergencial (AFECEM), Auxílio de Inclusão Digital Emergencial (AIDE) e o Auxílio Moradia 

Estudantil Extraordinário (AMORES). Porém, além das dificuldades de acesso às tecnologias de 

Informação e Comunicação e dos impactos sociais da pandemia, muitos aspectos de ordem familiar, social, 

de saúde, entre outros, podem ter impactado para a não participação dos discentes nas AENPE. Apesar destas 

dificuldades e do caráter optativo da participação nas atividades não presenciais, avaliamos como 

significativa a adesão de aproximadamente 70% dos discentes às aulas não presenciais. 

Obviamente, por ser uma experiência inédita para o IFBA, 

enfrentamos diversas dificuldades. Para além das iniciativas para 

capacitação dos profissionais do Campus num curto período de 

tempo, professores, discentes inscritos e a equipe técnica 

tiveram que aprender com a prática novos formatos de atividades 

de ensino.  Se algumas atividades propostas tiveram bons resultados, 

outras precisaram ser readequadas durante o processo, com base na 

própria experiência de professores e alunos. Houve, no início, 

problemas com as ferramentas tecnológicas adotadas e, aos poucos, 

os participantes das AENPE foram se adaptando e aprendendo juntos, 

com o apoio da Subcomissão de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. Há ainda alguns relatos de estudantes que desistiram 

de participar das AENPE. Estas e outras situações serão avaliadas 

com cuidado para que possamos identificar os erros, as dificuldades e 

novas possibilidades pedagógicas e de inclusão para a continuidade do trabalho no âmbito do Campus Brumado. 

Com a finalização deste Calendário Emergencial, o Campus Brumado prepara os próximos passos para a 

continuidade do Ano Letivo 2020. Após a homologação da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro 

de 2020, com a expectativa de regulamentação da oferta das atividades não presenciais em 2021 pelo IFBA, a 

Subcomissão de Ensino elaborou um esboço de Calendário Acadêmico 2021 para atividades de ensino não 

presenciais, que já foi apreciado pela comunidade acadêmica em reuniões virtuais com docentes, setores 

técnico-pedagógicos, coordenação de pesquisa e extensão, pais/responsáveis e discentes dos diferentes cursos 

do Campus. Este novo calendário vislumbra a finalização do ano letivo 2020 no ano civil 2021. 

Um aspecto deste processo que merece destaque é a preocupação da 

Subcomissão de Ensino e da Coordenação de Pedagogia e Assistência 

Estudantil (COPAE), desde o início da construção destes novos 

calendários 2021, em relação às estratégias de inclusão dos discentes para 

a continuidade das AENPE. A proposta da equipe é que as AENPE 

sejam planejadas e ofertadas com a possibilidade de ingresso de 

todos os estudantes, incluindo aqueles que não participaram das 

aulas não presenciais em 2020 ou aqueles que desistiram após o 

início, o que tem exigido um grande esforço de reflexão, avaliação e 

planejamento. 

Em tempo, não poderia deixar de registrar o agradecimento e os 

parabéns a todos os servidores do Campus pelo trabalho 

desenvolvido em 2020. Num período de muitas incertezas, com todos os problemas que 

enfrentamos, entre erros e acertos, o Campus manteve o foco no seu compromisso com a 

educação pública, gratuita e com qualidade socialmente referenciada.  

Desejamos a todos boas festas de fim de ano, boas férias e que 

2021 seja um ano de sucesso para todos!!! (Samuel Dutra) 

Samuel Dutra – Diretor Acadêmico 
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Como Diretor Geral do Campus Brumado, não irei nominar os servidores e sim 

referenciar os setores organizacionais no sentido de apresentarmos uma avaliação 

do que foi efetivamente o ano de 2020 para o nosso Campus frente à pandemia da 

COVID-19. 

Neste último Boletim Informativo de nº 

30/2020, estruturado pela Comissão para 

Planejamento e Execução de Ações 

Preventivas em Relação ao Coronavírus 

(COVID-19), faço uma rápida 

retrospectiva sobre o impacto da 

pandemia da COVID-19, de março até 

dezembro de 2020, no Campus Brumado 

e na região do Sertão Produtivo onde 

está inserido. Destaco o importante 

trabalho da Comissão. 

A Diretoria Acadêmica - DAC (Assistente, 

COPAE, DISMO, NAPNE, DIAAE, CORAC, 

COLAB, BIBLIOTECA, COEDI, COMIN, COMIN-SUP, COINF, CONUB, NUCLIF, NEABI, CMAE), ao 

longo do período da pandemia, em cada uma de suas subdivisões, teve no coletivo um papel 

fundamental na elaboração, discussão, aprovação e implementação de ações voltadas ao 

ensino, à permanência e êxito dos estudantes, com a concessão dos auxílios AFECEM, AIDE e 

AMORES,  tendo nessa construção a participação efetiva e determinada dos docentes, técnicos 

administrativos,  discentes e pais e/ou responsáveis e que está sendo relatado acima pelo diretor 

acadêmico e publicado neste boletim. OBRIGADO A TODOS! 

A Diretoria de Administração e Planejamento - DAP (Assistente, CONTABILIDADE, COORC, COMGT,  

COAPA, COMPRAS,PLANEJAMENTO E CONTRATOS), apesar de um número reduzido de 

servidores, realizou um trabalho com muita determinação e afinco, aproveitando as reduções de 

despesas de custeio no tempo da pandemia e 

propiciando aquisições de diversos materiais  para o 

setor de manutenção, que culminou em realizações 

muito positivas de  intervenções em diversas áreas do 

Campus, materiais de TI, elétrica, hidráulica, desenho, 

mineração e reagentes químicos  para  atender aos nossos 

laboratórios, materiais para enfrentamento à COVID-19, 

jogos didático-pedagógicos para matemática, materiais 

esportivos e a colocação de concertina (cerca elétrica) no 

perímetro do campus para melhorar a nossa segurança e a 

do patrimônio, dentre outras ações. Com a alteração de 

parte dos recursos de custeio para investimento, 

recurso esse que o Campus não dispunha no 

orçamento, foi possível ainda a aquisição de 

equipamentos e materiais para a infraestrutura de 

audiovisual, que potencializam as condições de 

desenvolvimento de atividades não presenciais - 

AGRADECIMENTO! RECONHECIMENTO! GRATIDÃO! 

Danilo Souza Santos – Diretor Administrativo 
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síncronas e assíncronas, além 

da climatização de setores, 

automatização do portão, entre 

outras aquisições. OBRIGADO A 

TODOS! 

A Chefia de Gabinete desenvolveu 

competentemente suas atividades 

burocráticas, de fundamental importância 

para o andamento das ações do Diretor 

Geral. 

A Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP 

desempenhou importante função no 

atendimento aos mais diversos processos 

de pessoal do Campus. 

A Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação - CGTI teve um papel fundamental no 

suporte de TI para atender positivamente todo o campus. 

A Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação - COPEXI foi muito relevante neste ano 

atípico, com a implementação de projetos de Extensão: Projeto de Capacitação de docentes da 

Rede Básica de Educação do Município de Brumado quanto ao uso das ferramentas do Google Docs 

(pacote Suíte) para o ensino remoto a distância;  PODCAST: Fora da sala de aula; Estude Conosco 

(PESCO);  CONECTAD@S Edificações; Núcleo de Línguas do IFBA/NUCLIF:  Curso de Língua 

Espanhola, Língua Inglesa e LIBRAS; Grupo de Estudos: Introdução ao Debate sobre Sexismo, 

Racismo e Interseccionalidade; V Seminário de Educação Inclusiva do IFBA-Campus Brumado; Pré- 

Jornada de Extensão; Capacitações promovidas pela COPEXI;  SNTC 2020-Inteligência Artificial;  

Consciência Negra – Feminismo Negro, Poder e Igualdade; #IFBA Informação Solidária; Curso de 

Atendimento Educacional e Especializado em tempos de Pandemia - SAAE, com um 

TED/MEC/SEMESP; Ações para Pesquisa: Roda de Conversa sobre Elaboração de Projetos e 

captação de recursos para pesquisa; Criação do Grupo de Pesquisa na área de Linguística/Letras, 

certificado pela Instituição e pelo CNPQ: Grupo de Estudos em Línguas, Culturas e Identidades – 

GELCI.  

Ação de Pós graduação: matrículas efetivadas no Campus de 65 estudantes do Curso de pós 

graduação CIÊNCIA É 10 – Ensino Fundamental. 

Não poderia de deixar de elogiar o trabalho da Comissão Local da COVID-19, que com suas diversas 

subcomissões de Gestão de TI, Comunicação, Ensino e Calendários, Assistência Estudantil e Políticas 

Afirmativas, Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (preparou os protocolos de biossegurança para 

as AENPE), Administração, Gestão de Pessoas, e de Pesquisa e Extensão, elaboraram, discutiram, 

aprovaram e implementaram ações de fundamental 

importância para o período de pandemia que 

enfrentamos. 

Outro ponto de destaque neste ano foi a eleição para a 

nova composição do Conselho de Campus - CONCAM. 

Uma grande conquista para o Campus Brumado em 

2020 foi a constituição do GT Educação Inclusiva, que 

elaborou o projeto do Curso Serviço de Atendimento 
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Educacional Especializado em tempos de pandemia -SAEE, aprovado pela Reitora e 

pelo Diretor da Proex. Posteriormente, o projeto foi admitido e contemplado pelo 

MEC/SEMESP, com uma capilaridade pra mais de 40 municípios e para 1000 cursistas, 

dando ao Campus enorme visibilidade e credibilidade como pioneiro no estado da Bahia. 

Estamos chegando ao final do ano civil de 2020. Um ano marcado pelas incertezas e 

dificuldades com novas tecnologias no tempo da pandemia da COVID-19, que nos 

levou a buscar a superação a cada instante. A busca pela superação frente às notícias que 

circulavam pela imprensa dia após dia, oriundas da OMS, dos governos Federal, Estadual e Municipal 

foram constantes. Quanto mais a curva da pandemia se elevava, mudanças constantes nos padrões 

de protocolos de biossegurança assustavam ainda mais a população: “Fica em casa!” “Usa máscara 

e álcool em gel!” “Lave as mãos constantemente!” “Evite aglomerações!” UFA! Que ano surreal 

e atípico este de 2020!  

Com muito esforço, empenho e dedicação 

dos servidores, discentes, pais e/ou 

responsáveis e funcionários terceirizados, 

o Campus foi se adaptando às incertezas, 

se ajustando às dificuldades e se 

familiarizando com as novas ferramentas 

digitais e formatos de trabalho. Foi um ano 

de muitas novidades e vivendo experimentos 

incríveis do ponto de vista do aprendizado com 

o trabalho remoto. 

Temos consciência plena de que em 2021 ainda vamos viver com o medo por algum tempo. Somente 

o tempo é que irá nos mostrar o real caminho para superarmos esse medo. O tempo permanece do 

mesmo jeito de sempre… sempre passando! 

A palavra chave para este ano atípico que ainda estamos vivendo e que caminha para o seu final 

é a GRATIDÃO. 

Precisamos AGRADECER, a cada instante, ao GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO por nos ter 

dado paz, saúde, força, coragem, proteção e sabedoria para enfrentarmos essa pandemia. Precisamos 

continuar acreditando mais nEle e mantendo a FÉ acima de tudo! 

AGRADECER a toda comunidade que integra o 

Campus Brumado por ter atendido aos nossos 

chamados e por ter participado ativamente da 

construção de todas as atividades voltadas para a 

existência e permanência do Campus. 

Que o ano que se aproxima permita o recomeço 

de novos planos, continuar agradecendo a cada 

nova pessoa e que cada tropeço traga tudo que 

o destino tinha guardado pra você.  

Portanto, esteja atento! 

Muita Paz, Luz, Saúde, 

Felicidade e Superação 

para todos e seus familiares!  

Rui Santana, Diretor Geral do IFBA - Brumado 
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MENSAGEM DA COMISSÃO 

A Comissão para Planejamento e Execução de Ações Preventivas em Relação ao 

Coronavírus (COVID-19) foi criada pela Portaria nº 015 de 13 de Março de 2010, com intuito 

de promover ações de Orientação e Promoção da Saúde junto à comunidade acadêmica do 

Campus Brumado no atual contexto da pandemia do Coronavírus (COVID– 19). Formada 

inicialmente por pelos servidores: Gilvonete Gomes M. Oliveira, Layza Regina S. Ferreira, 

Rodrigo Neves Araújo e com a posterior inserção da servidora Paloma Correia de Souza, 

vimos no nosso Boletim Informativo uma forma de dar ciência à comunidade acadêmica e à 

população brumadense e cidades circunvizinhas sobre as atividades que estavam sendo 

desenvolvidas no âmbito do campus diante da paralização das atividades, além divulgar 

informações fidedignas e realistas sobre a COVID-19, tratando sobre os mais diversos 

assuntos com imparcialidade, transparência e buscando a disseminação de conhecimento e 

a conscientização da população sobre os riscos do coronavírus.  

O nosso 30º Boletim Informativo não se trata apenas do último periódico do ano, mas também 

do encerramento das publicações por parte desta comissão.  Durante esses 10 meses, 

publicamos assuntos de grande relevância para os diversos setores do campus, além da 

criação da coluna “FALA AÊ”, em que os discentes compartilhavam sobre suas expectativas, 

experiências, ansiedades e anseios durante a pandemia. Ademais, contamos com a 

colaboração de vários servidores e setores do campus, que contribuíram sobremaneira para 

o enriquecimento das pautas dos boletins. Vale aqui um agradecimento especial à servidora 

Erika Dutra que, sempre disposta a colaborar, fazia as mediações das pautas entre os 

discentes e a comissão. 

Ademais, gostaríamos de agradecer ao diretor geral do campus por toda confiança, apoio e 

liberdade para desenvolvermos nossas atividades. Agradecer também aos diretores 

acadêmicos e administrativos, que sempre estavam em prontidão para nos ajudar e, por fim, 

a todos os servidores do Instituto Federal da Bahia – Brumado, que contribuíram diretamente 

e indiretamente, propondo ideias, pautas e divulgando o nosso boletim. 

Nosso trabalho com esse periódico se encerra, porém os cuidados com a prevenção devem 

ser seguidos à risca até a existência e eficácia da vacina. Portanto, cuide-se, e 

consequentemente, estará cuidando da sua família, dos seus amigos e de toda a sociedade. 

Que, com este Natal, renasçamos nas nossas atitudes e na empatia uns com os outros, pois 

a COVID-19 persiste, mas juntos podemos ser mais fortes que ela. Basta fazermos a nossa 

parte!  

 


