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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTITUCIONAL 

Na última sexta-feira (24), foi realizada uma audiência 

pública, com a comunidade do IFBA – Campus Brumado e 

Vitória da Conquista, na qual a Reitoria apresentou o texto preliminar 

do Plano de Contingência Institucional do IFBA frente à Pandemia da 

COVID-19. O referido Plano de Contingência foi produzido de forma 

coletiva e colaborativa pelas Câmaras Técnicas criadas para este fim, 

através do Comitê Central formado por 57 pessoas.  

As Câmaras foram formadas, espontaneamente, com a inserção de 

pessoas por questões de interesse e afinidade com as temáticas 

levantadas, como a 

Câmara “Higiene, 

Segurança do Trabalho 

e Saúde”, que 

trabalhou na 

elaboração de 

conteúdos sobre o 

tema, foram 

apresentados ao 

Comitê Central para 

aprimoramentos e, 

então, acrescentados 

ao documento geral. 

O Plano de Contingência apresenta um conjunto de protocolos que visa 

a redução do impacto originado pela suspensão das atividades 

acadêmicas e administrativas presenciais, bem como aponta para o 

planejamento das ações de curto, médio e longo prazo para as fases 

futuras da Pandemia. O conjunto de medidas e ações ora apresentado 

deverá ser aplicado, de modo articulado, nas próximas fases da 

epidemia da Covid-19. 

A audiência pública foi marcada por uma ampla colaboração da 

comunidade. Servidores, discentes e familiares participaram desse 

momento, totalizando mais de 160 pessoas. Com levantamento de 

pontos sucintos, foram relatadas preocupações de uma maior interação 

entre Reitoria e Campus, ações de inclusão e acolhimento, utilização de 

atividade educacionais não presenciais emergenciais, medidas 

administrativas para a observância da saúde, higiene e segurança do 

trabalho. 

Fora relatado que ainda não há expectativa de um retorno das aulas 

presenciais em 2020, porém é necessária a construção de horizontes 

possíveis e o Plano de Contingência é a ferramenta para essa 

construção. Toda a comunidade ficou atenta aos pontos levantados na 

audiência pública, sendo realizados vários questionamentos e 

observações no decorrer do encontro. Por fim, a audiência pública, 

realizada com os Campus Brumado e Vitória da Conquista, cumpriu com 

o objetivo de assegurar a ampla participação da comunidade, restando 

somente a aprovação do CONSUP para a versão final do documento. 
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 Fique por Dentro 

No dia 24 de julho de 2020, houve 

a audiência pública do campus 

Brumado para apresentação do 

plano de contingência institucional 

do Instituto Federal da Bahia frente 

à pandemia do sars-cov-2 

(coronavírus). Este tem por 

finalidade indicar as ações para 

enfrentamento e combate à 

COVID019 nas grandes áreas da 

Instituição. Saiba mais na página 1. 

Workshop 

Uma das atividades desenvolvidas 

pela Coordenação de Pesquisa, 

Extensão e Inovação – COPEXI do 

Campus Brumado foi o workshop a 

respeito da criação de Grupos de 

Pesquisa, bem como estratégias 

para manutenção dos mesmos. O 

Evento foi promovido pela 

Assistente Social e também 

coordenadora da COPEXI, a 

servidora Railda Freitas. (p.3) 
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FALA AÊ!?  

Nesta edição, contamos com a participação dos discentes Maria Paula Souza Silva 

- 3° ano do curso de edificações e Rodrigo dos Santos Caires - estudante do 1º 

semestre de Engenharia de Minas. Então, galera, fala aê!  

“Desde que as aulas pararam, minha rotina não é mais a mesma. Acabo não estudando com frequência, até 

mesmo por conta do ambiente e por falta de motivação, pois costumava estudar no horário da tarde no IFBA e 

com amigos. Venho buscando sempre utilizar esse tempo para aprendizagem e conhecimento de tudo o que 

está acontecendo e até mesmo para refletir e não deixar meu psicológico abalar.  

Desde o início da pandemia, meu único contato com IFBA é através das redes 

sociais, tendo em vista que o IFBA está sempre buscando atender as 

necessidades dos discentes. Minha turma continua sempre unida, até mesmo 

diante de toda essa situação, estamos sempre conversando nas redes sociais 

e tentando sempre ajudar um ao outro, pois está sendo difícil esse 

distanciamento. 

Estou tentando me manter com esperanças, afinal, tento pensar que tudo tem 

um propósito. Espero que todos estejam usando esse tempo para tentar colocar 

todas as pendências em dia e para pensar, evitando que essa situação os 

abale”. (Maria Paula Souza Silva) 

 

 “Participo da comunidade acadêmica do instituto desde 2016, quando iniciei o curso Técnico em Edificações. 

Porém, afastado entre os períodos de 2018 (término da ementa curricular e inicialização do estágio curricular) 

e 2019 (certificação do curso). Agora, em 2020, ao retornar à comunidade IFBA, encaro uma situação atípica 

a se enfrentar: a pandemia da COVID-19. Através dela, tenho observado um sentimento de desaceleração das 

interações acadêmicas e profissionais.  

O isolamento social, no primeiro momento da pandemia, me propôs a ter uma visão negativa da situação, ao 

contar com a ausência de contato com o escritório de Engenharia e com as obras de construção civil (âmbitos 

que obtive conexão desde meu estágio curricular); ao ter que me abster de atentar aos horários para organizar 

minha agenda; e, por medo do contágio – ponto amplamente relatado nas 

mídias que tenho acesso –, ao me afastar das atividades físicas. 

Embora o momento tenha me proporcionado um certo pessimismo, o Campus 

Brumado tem criado alguns momentos de interações, de forma remota, com 

a comunidade que fez me adaptar a esta realidade da COVID-19 e inibir parte 

dessa negatividade: ao fortalecer o contato entre os representantes de 

turma para a transmissão de demandas institucionais; através de reuniões 

com a Direção Acadêmica-DAC, Direção Geral e demais setores de gestão; 

e, também, por meio dos docentes, ao aceitarem as propostas da minha 

turma para que houvesse uma reconexão de algumas atividades. 

Mesmo com a diminuição dos contatos entre os colegas, os docentes e a 

instituição, em comparação aos meses que antecederam a pandemia, vejo que este momento serve 

de reflexão: a fim de estimar nossas atenções quanto às formas de evitar infeccionar nossos colegas 

independente da enfermidade, de estabelecer uma empatia ao que se refere conhecer o nosso próximo e 

reavaliar as nossas atitudes com a Natureza, que tem se restaurado tanto após o isolamento do ser humano”. 

(Rodrigo dos Santos Caires) 
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RODA DE CONVERSA 

Outra atividade desenvolvida, foi uma roda de conversa com o 

tema Iniciativa de criação de grupos de pesquisa no Campus 

Brumado. Esse momento foi mediado pela Prof. Dra. Viviane 

Nascimento Silva, tendo como expositores a Profa. Dra. 

Mariana Rocha Costa - CONUB e o Prof. Dr. Maurício 

Nascimento - COED, que relataram suas experiências no 

caminho percorrido para criação de grupo de pesquisa no 

Campus Brumado. 

 

 

Aconteceu, sim! 

GRUPOS DE PESQUISA 

O Workshop sobre Grupos de pesquisa: 

criação e estratégias sobre captação de 

recursos, realizado no dia 07/07/2020, 

foi fruto das inquietações levantadas por 

docentes do Campus Brumado no 

decorrer de reuniões setoriais, nas quais 

foram discutidas as diretrizes da COPEXI - 

Coordenação de Pesquisa, extensão e 

Inovação - para o biênio 2020/21. 

Segundo Railda Freitas - Coordenadora da 

COPEXI-Brumado, o evento atingiu os 

objetivos propostos e foi bem avaliado 

pelas participantes. Railda acredita que, 

em breve, o Sertão Produtivo, por meio do 

IFBA-Campus Brumado, contará com 

grupos de pesquisa científica e 

tecnológica em franco funcionamento e 

cadastrados no Conselho Nacional de 

Pesquisa - CNPq. 

 

MESA DE ABERTURA 

A mesa de abertura foi mediada pelo Prof. 

Rui Santana - Diretor-geral do IFBA-

Campus Brumado. Participaram dessa 

mesa o Prof. Dr. Marcus Vinicius Navarro 

– IFBA, que tratou criticamente aspectos 

gerais da produtividade na difusão do 

conhecimento científico e tecnológico do 

IFBA); o Prof. Dr. Handerson Jorge Leite, 

diretor de Inovação da FAPESB, que 

abordou aspectos prioritários na 

captação recursos junto a agências de 

fomento de pesquisa e inovação e o Pró-

reitor de Pesquisa, Pós Graduação e 

Inovação (PRPGI/IFBA), Prof. Dr. 

Jancarlos Menezes Lapa , que discorreu 

sobre as diretrizes institucionais de 

pesquisa e inovação do IFBA. 

 

 

As. Social Railda 

Freitas 

Coord. COPEXI 

IFBA - Brumado 


