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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

AÇÕES PREVENTIVAS 

EM RELAÇÃO AO 

COVID -19 

 O QUE É A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL? 

No início do mês de abril de 2020, o IFBA – Campus 

Brumado recebeu uma profissional muito aguardada e 

de suma importância para instituição. A Assistente Social Railda 

Freitas foi integrada ao quadro de pessoal de servidores do campus 

Brumado, onde poderá contribuir com seu 

trabalho que é extremamente necessário 

para deliberar sobre as políticas 

assistenciais no âmbito do campus, 

principalmente em meio ao cenário de 

calamidade pública e distanciamento 

social em razão da COVID-19. 

Antes de falar sobre o que já está sendo 

desenvolvido pela Assistente Social Railda 

Freitas no conjunto de ações do Campus 

Brumado no enfrentamento das consequências do atual cenário, 

vamos conhecer a diferença entre assistência social, assistência 

estudantil e assistente social? 

- Assistência Social: faz parte do conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade que integram a 

Seguridade Social. É uma política de proteção social garantida a todos 

que dela necessitam. 

 - Assistência Estudantil: é uma ação do Governo Federal no âmbito 

da educação. Possui a finalidade e um público específico - ampliar as 

condições de permanência dos jovens, prioritariamente os de baixa 

renda, matriculados em Instituições Federais de Ensino (Veja o 

Decreto 7234/2010).  

Essa ação tem os seguintes objetivos: democratizar a permanência 

dos jovens na educação pública federal; minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão de 

curso; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a 

promoção da inclusão social pela educação. A assistência estudantil 

é desenvolvida de forma articulada ao ensino, pesquisa e extensão. 

- Assistente Social:  profissional que concluiu o curso de nível superior 

de Serviço Social. Ele além de estudar os fundamentos teóricos e 

metodológicos do Serviço Social, dialoga 

com o conhecimento produzido nas áreas 

das Ciências Sociais e Humanas, a exemplo 

da Sociologia, do Direito, da Psicologia 

Social e da Pedagogia Social. 

Na Assistência Estudantil do IFBA, o 

Assistente Social integra as equipes 

multidisciplinares, pode realizar 

atendimento individual e em grupo aos 

estudantes, prestar assessoria em sua área 

de atuação a outros profissionais, 

comissões e setores, além de contribuir no 

planejamento, execução, avaliação e 

controle de outras ações que promovam a 

inclusão social, formação da cidadania apro- 

BOLETIM 

INFORMATIVO  
EDIÇÃO V 

MAIO 2020 
 

 Leitura em Dia! 

Nessa edição, traremos todas as 

informações sobre o 

funcionamento da Biblioteca do 

Campus durante a paralização das 

atividades. Agora você não tem 

mais desculpa para não colocar a 

leitura em dia, não é?! (p. 04) 

 Uso Obrigatório de 

Máscaras 

A prefeitura de Brumado, por meio 

do Decreto Nº 5.257 de 24 de Abril 

de 2020, instituiu o uso de 

máscara, para toda a população 

brumadense, quando tiver que sair 

de casa a procura de bens e/ou 

serviços em estabelecimentos 

públicos ou privados. Saiba mais na 

página 03. 
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fundamento de direitos e a emancipação dos sujeitos 

sociais por meio da educação.  Essas ações seguem 

diretrizes nacionais no âmbito Federal, a exemplo do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil, do 

Programa Bolsa Permanência, dentre outros. Além 

disso, as ações da assistente social seguem diretrizes 

do IFBA, como o Documento Normativo da Política de 

Assistência Estudantil, uso do nome social, e a 

Política de Inclusão, dentre outras.  

Nesse momento de suspensão do calendário acadêmico e de distanciamento social, a assistente social do 

Campus Brumado/IFBA, Railda Freitas, está trabalhando junto a setores e a outros profissionais do Campus 

e à Assistente Social da Prefeitura Municipal – em cooperação técnica.  Essas ações somam-se às demais 

medidas institucionais no enfrentamento dos efeitos da COVID-19 voltadas para apoio aos nossos estudantes. 

– Auxílio Financeiro Estudantil em caráter de emergência (AFECEM): 

está em tramitação administrativa o edital que abrirá o processo 

seletivo simplificado para concessão do AFECEM, destinado aos 

estudantes de baixa renda do Campus-Brumado que tiveram a 

situação de vulnerabilidade socioeconômica agravada por conta da 

COVID-19. O edital apresentará o passo-a-passo - período de 

inscrição, como se inscrever; critérios de seleção -, e será lançado, 

em breve, na página eletrônica oficial do Campus Brumado - 

https://portal.ifba.edu.br/brumado# - e redes sociais. 

Quer entrar em contato com a Assistente Social Railda Freitas 

durante o período da pandemia? É fácil. Envie um e-mail para: 

 Coord de Pesquisa, Extensão e Inovação: copexi.bru@ifba.edu.br.  

 Coord. Pedagógica e de Assistência Estudantil -  copae.bru@ifba.edu.br. 

 

 

 

 

O Campus Brumado - IFBA oferece 

diversos programas para ajudar o  

 estudante a manter foco e 

concentração na sua 

formação profissional!  

 

FIQUE ATENTO! 

Prorrogada a submissão de projetos de pesquisa 

e extensão para o enfrentamento da Covid-19 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA), através das pró-reitorias de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PRPGI) e de Extensão (Proex), 

divulgou, nessa quinta-feira (30), uma retificação do edital 

nº 11/2020, de apoio financeiro a projetos de pesquisa e 

extensão para prevenção e enfrentamento da Covid-19. 

A alteração diz respeito ao cronograma da seleção interna, 

que teve o prazo de submissões de projetos prorrogado 

até o dia 4 de maio. As inscrições serão homologadas no 

dia 6 de maio e os recursos poderão ser solicitados no dia 

7 de maio. Os projetos serão avaliados entre os dias 9 e 

17 de maio. 

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas pelo e-

mail editalcovid19@ifba.edu.br. 

 

mailto:copae.bru@ifba.edu.br
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No último dia 24 de Abril de 2020, a Prefeitura 

de Brumado publicou Decreto Nº 5.257 que 

instituiu o uso de máscara por toda a população 

brumadense. Tal medida faz parte da estratégia 

do governo municipal, que visa, 

gradativamente, autorizar o funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, minimizando o 

risco de contágio entre a população. E agora, o 

que fazer? Na segunda edição do boletim, você 

encontra o passo a passo para a confecção da 

sua máscara. Confere lá! 

O uso da máscara, é comprovada por estudos 

que demonstram sua eficácia, pois elas 

impedem a disseminação de gotículas 

expelidas pelo nariz ou pela boca do usuário no 

ambiente pois atuam como barreiras físicas, 

diminuindo a exposição e o risco de infecção 

para a população em geral e vem auxiliando na 

diminuição de casos.  

Entretanto, devemos ressaltar que o USO 

OBRIGATÓRIO das máscaras é somente mais 

uma medida de proteção a ser implementada 

junto às demais medidas preventivas como o 

distanciamento social, a etiqueta respiratória, a 

higienização das mãos e, em locais em que 

houver filas, recomenda-se o distanciamento de 

mais de 1(um) metro de outra pessoa. 

 

 

 

O USO DE MÁSCARAS AGORA É OBRIGATÓRIO! 

 
Advertências quanto ao uso da máscara! 
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A BIBLIOTECA ESTÁ “ABERTA”!  

Além de um ambiente aconchegante, a biblioteca física do IFBA – Campus Brumado oferece um 

acervo bibliográfico que intensifica o conhecimento de seus usuários. Devido à pandemia da 

Covid-19, as atividades presenciais da biblioteca também foram paralisadas, tornando 

indisponíveis os serviços de empréstimo, devolução e reserva dos materiais impressos. Os usuários que 

estiverem com livros emprestados não sofrerão multas referentes ao atraso quando estes materiais forem 

devolvidos no retorno das aulas. Mas como atender aos nossos usuários neste período de distanciamento? 

Neste contexto, contamos com a colaboração da equipe da Biblioteca, que nos informou sobre as ações que 

estão realizando durante esse período de quarentena. 

Considerando que a biblioteca está experienciando uma rotina de trabalho remoto em condição atípica, temos 

buscado adequação a essa situação, tomando algumas medidas como: 

 

 

 

 

 

 

 

Os e-books e artigos eletrônicos são relevantes fontes de estudos e pesquisas e estão em alta nesse momento 

de isolamento social. Desse modo, atribuímos importância às nossas bases de dados do SIB - Sistema 

Integrado de Bibliotecas, que podem ser acessadas pelo link a seguir: 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php.               

Estamos vivendo um período desafiador, mas muito oportuno para criar o hábito de ler. Dessa forma, é bom 

lembrar que a leitura é fundamental para o desenvolvimento humano, pois, dentre outros benefícios, estimula 

a memória e a criatividade, desenvolve o senso crítico, enriquece o vocabulário e a escrita, eleva a autoestima 

e evita que nos sintamos sós.  

Enquanto servidores da biblioteca, sugerimos algumas dicas para estimular a prática da leitura:  
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 Reserve, diariamente, um 
tempo para se dedicar à leitura; 

  Não se sobrecarregue 
lendo informações que possam 
gerar sentimentos negativos; 

 Opte por temas que lhe 
agrade e desperte seu interesse 
para ler; 

 Estabeleça metas. Procure 
por outros conteúdos e cultive o 
gosto pela leitura; 

  No decorrer da leitura, 
não desanime. Persista; 

  Compartilhe e discuta a 
leitura realizada com outras 
pessoas. 

 

 

Participe do desafio “LOOK x LIVRO” no Instagram da 

Biblioteca. 

(Imagens retiradas do instagram @bibliotecabru) 

 

Siga a Biblioteca nas redes sociais: 

bibliotecabru       bibliotecaifbabrumado 
 

Renove seus conhecimentos, potencialize 

sua mente e não se sentirá isolado(a). 

 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php

