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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

AÇÕES PREVENTIVAS 

EM RELAÇÃO AO 

COVID -19 

 A CMAE NÃO PARA! 

Concomitante ao processo do Auxílio Financeiro 

Estudantil em Caráter Emergencial, a Comissão 

Multidisciplinar de Assistência Estudantil (CMAE) está trabalhando na 

elaboração dos editais dos Programas Complementares e Universais. 

Apesar das dificuldades do período da pandemia, a equipe está 

empenhada no planejamento dos editais, pensando num possível 

plano de retomada das atividades presenciais. 

 A implementação da Política de Assistência Estudantil do IFBA, no 

Campus Brumado, nos últimos anos, vinha sendo feita exclusivamente 

por meio dos Programas Universais e Complementares, devido à 

situação de excepcionalidade do Campus que não dispunha de 

servidor da área de Serviço Social, o que inviabilizava a destinação dos 

recursos da Assistência Estudantil aos discentes com base nos 

aspectos socioeconômicos, conforme o que estabelece a Resolução 

CONSUP nº 025/2016. Esta falta de servidor vinha sendo um grande 

entrave para a efetividade da Política, uma vez que impedia que os 

recursos chegassem aos discentes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica por meio do PAAE (Programa de Assistência e Apoio 

ao Estudante). 

Em 2019, o Campus buscou parcerias para a cessão de um servidor 

de Serviço Social que pudesse fazer a seleção dos discentes que, de 

fato, necessitavam de apoio do PAAE para continuar os seus estudos. 

Pensando nos impactos negativos que a não aplicação dos recursos 

na concessão de 

auxílios aos discentes 

poderia gerar, o 

Diretor Geral do 

Campus Brumado, Rui 

Santana, fez contato 

com a Prefeitura 

Municipal de 

Brumado, através do 

Prefeito Eduardo Lima 

Vasconcelos, que se 

sensibilizou e 

concordou em ceder 

uma Assistente Social 

do seu quadro de 

servidores para 

realizar as atividades 

de Assistente Social, 

fazendo os devidos 

encaminhamentos à 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Social do Município.  

BOLETIM 

INFORMATIVO  
EDIÇÃO VI 

MAIO DE 2020 
 

 Saiu o Edital! 

No último dia 05 de Abril de 2020, 

foi publicado o edital nº 15 que 

versa sobre o Auxílio Financeiro 

Estudantil em Caráter Emergencial 

(AFECEM). Nele estão todas as 

informações necessárias para 

concorrer as bolsas disponíveis. 

Pegue o celular, aponte para o QR 

code no final da página ou acesse o 

site do IFBA Campus Brumado e 

fique por dentro. 

 Fato ou Fake? 

Desde o início da pandemia do 

coronavírus, milhares de notícias 

falsas estão sendo espalhadas nas 

redes sociais. Na página 04, você 

saberá sobre algumas delas e 

também como identificá-las. 

Lembre-se: espalhar fake news é 

CRIME! 
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RELÓGIO QUE ATRASA... NÃO ADIANTA! 

Após intenso trabalho da Comissão 

Multidisciplinar de Assistência Estudantil e 

servidores colaboradores, foi publicado, no 

último dia 05, o EDITAL Nº 15/2020. Neste 

documento, os estudantes conhecerão os 

critérios e o passo a passo para realizar 

sua inscrição no processo de seleção 

simplificado para recebimento do Auxílio 

Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial (AFECEM). 

 O Campus Brumado, 

em ação conjunta com 

a Reitoria, 

disponibilizará um total 

de 400 bolsas, 

duzentas a cada mês, 

no valor de R$ 100,00 

(cem reais) cada uma, 

para os estudantes que 

forem selecionados.  

 

BAIXE O 

EDITAL 

AQUI ! 
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 Efetuar a matrícula e a renovação de matrícula; 

 Manter informações atualizadas e devidamente registradas sobre os registros 

escolares dos alunos; 

 Auxiliar no controle dos diários de classe (em conjunto com as 

Coordenações de curso); 

 Emissão de atestados de matrícula, de frequência e outros documentos; 

 Confecção de diplomas e históricos escolares; 

 Protocolo e controle dos requerimentos dos alunos: aproveitamento de 

disciplinas, trancamentos, reintegração de curso, cancelamento de matrícula e 

quaisquer outros referentes à vida acadêmica do aluno, bem como acondicionar 

seus pareceres;  

 

 

A consolidação desta parceria, em 2019, foi um marco na implementação da Política de Assistência Estudantil 

no IFBA-Campus Brumado com relação aos anos anteriores, com a assinatura de um o Protocolo de Intenções, 

pelos gestores do Campus e da Prefeitura Municipal de Brumado, para a execução do PAAE, que consiste num 

programa seletivo que visa apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cabendo ao 

profissional de serviço social desenvolver ações de seleção dos estudantes, podendo inseri-los, de acordo com 

a sua demanda, em uma das modalidades de bolsas e auxílios que o compõem.  

Pactuaram as partes signatárias a cessão da Assistente Social Flordinei Gomes Alves, CRESS/BA 12428, da 

Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Brumado, para prestação de serviço no IFBA Campus 

Brumado. Com a efetiva participação da referida Assistente Social no processo seletivo dos nossos estudantes, 

abriu-se um novo caminho para a concessão de novas modalidades de bolsas e auxílios aos estudantes. Graças 

à parceria e ao grande trabalho realizado pela colaboradora da Prefeitura Municipal, bem como o empenho dos 

servidores do Campus envolvidos no processo, foi possível a destinação de bolsas de estudo a 180 estudantes, 

conforme os critérios estabelecidos pelas normas e regulamentos da Política de Assistência Estudantil do IFBA.  

Para 2020, já houve a renovação do Protocolo de Intenções para a continuidade do apoio da Assistente Social 

Flordinei à equipe multidisciplinar do Campus na seleção dos estudantes que receberão o auxílio financeiro 

emergencial e as bolsas e auxílios que compõem o PAAE. Posteriormente a esta renovação, o Campus Brumado 

contou com a incorporação da Assistente Social Railda de Freitas Santos ao seu quadro de servidores.  

A continuidade da parceria entre o Campus e a Prefeitura de Brumado, através do trabalho das Assistentes 

Sociais de ambas instituições junto à CMAE, especialmente neste momento de isolamento social, será de suma 

importância para a efetividade da Política de Assistência Estudantil no IFBA Campus Brumado.  

VOCÊ CONHECE A CORAC? 

A Coordenação de Registros Acadêmicos - CORAC é responsável por organizar e manter 

atualizados todos os registros acadêmicos dos discentes. Fazem parte do quadro de servidores 

do setor: Renata Gomes (Técnica em Secretariado), Thaís Brito (Assistente em Administração) e Jackeline Leite 

(Auxiliar em Administração). Normalmente, a CORAC presta atendimento presencial a estudantes, professores, 

coordenadores, e as atribuições do setor são:   

 

 

 

 

 Levantamento de dados estatísticos internos ou para o censo 

escolar e auditorias do MEC. 
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Tendo em vista a pandemia do COVID – 19 e a suspensão das atividades presenciais, foi estabelecido o 

atendimento remoto de alguns serviços essenciais referentes à CORAC.  

 

 

 

 

Sabe-se que os alunos utilizam 

amplamente tecnologias de acesso à 

informação, tais como, redes sociais, 

aplicativo de mensagens e e-mail. No 

entanto, uma importante ferramenta 

para que o estudante acompanhe sua 

trajetória acadêmica é o SUAP, um 

sistema acadêmico que possibilita 

acesso a diversos serviços e 

informações importantes tais como: 

boletim de notas, históricos, 

declarações de matrícula, materiais 

das aulas enviados pelo professor, 

mensagens aos alunos, dentre outros. 

Após acessar o sistema, é importante 

que o aluno fique atento às mensagens 

divulgadas pelas Coordenações de 

curso, Professores e Diretoria 

Acadêmica. 

O estudante que precisar fazer alguma 

dessas solicitações ou tirar dúvidas 

sobre assuntos relacionados a 

registros acadêmicos e ao SUAP 

poderá entrar em contato conosco pelo 

e-mail: corac.bru@ifba.edu.br 

As principais atividades desenvolvidas virtualmente são: 

 Informações sobre número de matrícula e acesso ao SUAP; 

 Emissão de atestados de matrícula, declarações e outros documentos 

acadêmicos em formato digital; 

 Fazer acompanhamento dos Requerimentos dos alunos: receber via SEI, 

registrar os processos de solicitação de aproveitamento de disciplinas, 

trancamentos, reintegração de curso, cancelamento de matrícula e 

quaisquer outros referentes à vida acadêmica do aluno; 

 Dar suporte às Coordenações e aos Professores 

(encaminhamento/arquivamento de processos ou quaisquer registros 

escolares referentes à movimentação da vida acadêmica do aluno); 

 Gerenciamento do Sistema Acadêmico; 

 Atendimento ao público interno e externo (via e-mail). 

Acesse o site: 

www.suap.ifba.edu.br 

Usuário: número de matrícula 

(Ex.: 20130431044) 

Senha: ifba.número do CPF 

(Ex.: ifba.123456789) 
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Desde o início da pandemia e do confinamento, 

conselhos para se proteger, teorias conspiratórias, 

desinformação e especulações sobre o coronavírus 

se multiplicam nas redes sociais. Frequentemente 

apresentados como de autoria de um médico ou de 

uma enfermeira, muitas informações 

compartilhadas não têm fundamento científico e 

podem até ser perigosas.  

O Ministério da Saúde criou um número de WhatsApp, 

(61) 99289-4640, para receber “informações virais” 

sobre coronavírus, que serão analisadas pelos 

técnicos do governo federal. Desde o início da 

divulgação dos casos da doença pelo mundo, foram 

recebidas 6.500 mensagens, das quais 90% eram 

relacionadas à nova doença. Dessas, 85% eram 

falsas. No site do ministério, as informações ganham 

um selo de fake news ou de notícia verdadeira. 

 

“FAKE” EM NÓS! 
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FALA AÊ!  

O isolamento social ocasionado pela pandemia da COVID-19 causou diversos impactos na vida 

dos brasileiros. São milhões de pessoas impossibilitadas de trabalhar, estudar, viajar. Para a 

comunidade do IFBA Campus Brumado não tem sido diferente. Os servidores estão em suas 

casas trabalhando remotamente e os alunos, na medida do possível, estão estudando e realizando algumas 

atividades promovidas pelos professores do Campus. A Diretoria Acadêmica, com o apoio da Divisão de 

Assistência e Apoio Estudantil (DIAAE), entrevistou duas discentes para entender como está sendo sua 

experiência neste período e como a suspensão das atividades presenciais no IFBA alterou suas rotinas. 

  

“Uma mudança notável 

em meu cotidiano é o 

isolamento social que 

estamos enfrentando, 

que acaba sendo um 

momento de muita 

reflexão para a atual 

situação em que se 

encontra nosso país. 

Minha rotina não é a 

mesma de todos os outros dias 

como estudante integral do IFBA, mas venho 

estudando um pouco cada dia para não perder o 

“pique”, além das atividades e avaliações em EAD 

realizadas para a minha turma.  

Desde o início quando as atividades presenciais do 

IFBA foram suspensas, não tive nenhuma relação e 

contato com o campus para melhor prevenção do 

Covid-19.  

Meu contato com os colegas de turma é apenas por 

redes sociais, onde trocamos algumas ideias e somos 

notificados de algum exercício proposto para 

realizarmos. Como líder de turma, mantenho muito 

contato com alguns de nossos professores, sempre 

procurando ajudar e adiantar nossas atividades. Fico 

bastante ansiosa com o retorno das aulas 

presenciais, pois fazia parte da minha rotina diária, e, 

cada dia que perdemos, é um dia a menos para novas 

experiências e novos conhecimentos. 

Me mantenho sempre positiva e esperançosa com o 

“fim” desse delicado período que todos nós estamos 

presenciando. A mensagem que sempre tento 

reforçar é a de que valorizemos esse tempo que está 

nos sendo dado para refletir acerca do que realmente 

nos importa. Ainda não temos recursos para a cura, 

mas o pouco que podemos fazer significa muito. 

Então, #FIQUEMEMCASA!!!!!” (Bruna Dias, estudante do 

módulo II do curso Técnico em Mineração Subsequente ao 

Ensino Médio e do 1º semestre de Engenharia de Minas). 

“ 

“No meu caso, eu tive que voltar para a zona rural, onde 

meus pais moram, porque não tive nenhuma condição 

de me manter em Brumado. Eu confesso que não tenho 

estudado muito, mas é pelo fato de a casa dos meus pais 

não ter um lugar adequado para estudo. Aqui o ambiente 

é outro, eu não consigo me concentrar e a internet 

também não ajuda. Meus materiais de estudo ficaram 

todos em Brumado. 

Depois que o Campus decidiu suspender as atividades 

presenciais por causa do covid-19, não voltei lá, meu 

contato com o Campus, com colegas e professores tem 

sido através das redes sociais e site do Campus.  

A relação que tenho com a minha turma se mantém mais 

pelo grupo da sala que temos no WhatsApp. Tem sido 

muito difícil percebermos todos os dias o quanto 

estamos perdendo, e sempre que um professor passa 

alguma coisa pra fazermos em casa, têm algumas 

pessoas que não têm os materiais necessários. Esse ano 

seria o Último ano para a minha turma, seria o ano em 

que nós iríamos nos formar, fazer TCC/estágio, já seria 

um ano bem difícil antes disso tudo, agora está muito 

pior, não sabemos o que vai acontecer.  

Falando de uma forma 

geral, nós não sabemos 

como vai ser, eu não 

sei como vai ser, 

mas é muito 

importante, nesse 

momento, manter 

nossas mentes 

positivas, aliás, se 

olharmos bem, É UM 

DIA A MENOS DISSO 

TUDO. E vamos fazer o que 

pudermos, então #FIQUEMEMCASA". 

(Gabriela Porto, estudante do 3º ano do curso Técnico 

em Informática Integrado ao Ensino Médio). 

 

 

Os servidores do Campus Brumado vêm tentando aprimorar o trabalho remoto, com o objetivo de estreitar a 

relação com o corpo discente, cientes das diversas limitações e dificuldades causadas pelo isolamento social. 

Juntos superaremos este momento difícil da melhor maneira possível.  


