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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Francisco Manuel da Cruz, S/N - Bairro São José - CEP 46100-000 - Brumado - BA - www.portal.ifba.edu.br

ENCAMINHAMENTO - BRU/DEN.BRU

Aos Setores DAC/Campus Brumado
 
Considerando a Portaria da Secretaria Executiva do MEC nº 491/2020, a Resolução

CONSUP nº 07/2020 e o Ofício DGP nº 03/2020 encaminhamos abaixo as atividades consideradas como
prioritárias para o Campus Brumado durante o período de suspensão de atividades presenciais, a serem
desenvolvidas em trabalho remoto pelos servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAE's),
enquanto durar a suspensão das atividades presenciais por motivos de saúde: 

 

Setor Atividades

CORAC

-Dar suporte às Coordenações e aos Professores (encaminhamento/arquivamento de
processos ou quaisquer registros escolares referentes à movimentação da vida acadêmica do
aluno);
-Auxiliar no controle dos diários de classe (em conjunto com as Coordenações de curso);
-Emissão de históricos e declarações escolares-envio online;
-Fazer acompanhamento dos Requerimentos dos alunos: receber via SEI  e 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;
-Atualização dos Sistemas: SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) e SISTEC
(Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica);
-Cadastrar os alunos no CENSUP;
-Atendimento ao público interno e externo (via email);
-Levantamento de dados estatísticos internos, bem como para o censo escolar e auditorias do
MEC;
-Reuniões periódicas com a equipe CORAC e com a Diretoria Acadêmica.

BIBLIOTECA

- Atendimento aos usuários do setor orientando-os na utilização dos recursos informacionais
e instruindo-os nas atividades que serão desenvolvidas durante o período de trabalho remoto;
- Levantamento dos materiais bibliográficos que estão emprestados;
- Cadastro de validade dos usuários no Pergamum; - Releitura do Regimento Interno do SIB-
IFBA relevando pontos que possibilitem a elaboração e implementação de norma interna à   
   biblioteca do campus Brumado;
- Realização de atividades virtuais de cunho cultural junto aos alunos, como rodas de leitura;
- Sugestões de leituras diversas através de redes sociais; - Levantamento Bibliográfico de
obras literárias que serão adotadas no ENEM e em vestibulares;
- Busca de obras literárias que serão adotadas no ENEM ou vestibulares no formato PDF no
Portal do Domínio Público e disponibilizar aos alunos nos canais de comunicação do
Campus; - Intercambiar informações e documentos através de meios de comunicação como
e-mail, SEI e SUAP;
- Desenvolvimento do acervo: conferência de orçamento;
- Levantamento Bibliográfico;
- Busca por tutoriais sobre tecnologias assistivas para implementar na biblioteca visando a
educação inclusiva; - Atualização do Censo Escolar 2019.

COPAE
(pedagógico e

1- Acompanhamento dos informes institucionais; 2- Acompanhamento dos processos do
Sistema Institucional destinados ao setor da COPAE; 3- Reuniões periódicas com as
coordenações de curso para acompanhamento do trabalho docente; 4 - Reuniões periódicas
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Ass.
Estudantil)

com a Direção Acadêmica para planejamento e acompanhamento das atribuições do âmbito
do ensino; 5- Reuniões periódicas com setores ligados à COPAE para elaboração de
estratégias de atuação remota e acompanhamento das atividades realizadas; 6-
Acompanhamento da elaboração dos planos de ensino pelos docentes; 7- Acompanhamento
da elaboração dos planos de atividades realizados pelos docentes para atividades remotas às
turmas do calendário 2019.2; 8 - Realização de estratégias para viabilizar acompanhamento
aos alunos conforme demanda; 9- Acompanhamento de alunos para plano de estudos e rotina
de atividades; 10- Revisão dos editais de Assistência Estudantil.

COLAB Revisão do manual de uso dos laboratórios. Colaborar na elaboração do PGC no âmbito da
COEDI.

DAC

Coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas remotamente pelos servidores
lotados na DAC; acompanhamento do registro e validação das atividades remotas;
Acompanhamento, divulgação e esclarecimentos sobre as normas e deliberações das
instâncias superiores aos envolvidos; manutenção da comunicação com o corpo discente
sobre as questões relativas ao Campus Brumado; Acompanhamento dos impactos aos
calendários acadêmicos ocasionados pela suspensão das atividades presenciais; Apoio às
coordenações dos cursos e Pedagógica no planejamento e acompanhamento de atividades de
ensino à distância; Reuniões periódicas com a Direção Geral e com os setores da Diretoria
Acadêmica para orientações, acolhimento de sugestões e acompanhamento das ações,
deliberações e registro das atividades desenvolvidas; Acompanhamento dos sistemas
utilizados pelo IFBA para acolhimento de demandas e distribuição aos setores competentes;
Atendimento a docentes, discentes e técnicos administrativos para orientações, de acordo
com os questionamentos feitos pelos mesmos; Atendimento às solicitações da DG e da
PROEN; Levantamento de demandas junto à comunidade acadêmica que possam ser
atendidas remotamente; Levantamento de dados dos discentes para embasar o planejamento
das ações dos setores da DAC e as decisões da instituição.

AEE

Orientar o planejamento das atividades docentes para os alunos com necessidades
específicas;
Acompanhar o desenvolvimento aos alunos matriculados no AEE por meio de plataformas
digitais, concomitante as coordenações de curso;
Desenvolver atividades remotas para as necessidades específicas dos alunos;
Elaborar relatórios para avaliação diagnóstica do desenvolvimento/ adequação das
atividades;
Oferecer atendimento aos pais por meio das plataformas digitais em horários específicos.

NAPNE

Traduzir para os estudantes surdos as informações oficiais e disponibilizar em formato de
vídeo;
Auxiliar aos alunos com necessidades específicas(PNE) no que for necessário, e as famílias
destes, durante o período de trabalho remoto;
Dar suporte aos alunos PNE que estão concluindo o curso subsequente 2019.2, como auxiliar
nas atividades EAD, de construção de TCC e relatório de estágio; Trabalhar junto com a
COPAE e as coordenações de curso para auxiliar os professores em alguma demanda que
seja de nossa competência ou que possamos dar suporte; Estar a disposição do Campus
Brumado para auxilar nas demandas que for necessário e que seja de nossa natureza de
trabalho durante o período de trabalho remoto.

DIAAE

- Acompanhamento das recomendações institucionais visando esclarecer as dúvidas dos
discentes via e-mail e demais redes possíveis;
- Orientações e esclarecimentos das demandas discentes trazidas por meio de cada
representante de turma;
- Atualização e manutenção da listagem de emails e contato das turmas;
- Encaminhamento de comunicados oficiais (de forma complementar) como forma de
reforçar o envio de informações que sejam de relevância para o alunado;
- Estabelecimento de contato com os demais setores do Campus Brumado visando conhecer
os procedimentos adotados neste novo cenário;
- Dar visibilidade às novas rotinas de trabalho de cada setor, objetivando prestar orientações
aos estudantes e,
- Intermediar o contato e as informações entre os alunos e os demais setores da instituição.

DISMO 1- Acompanhamento dos documentos institucionais por e-mail e processos no SEI;
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2- Participação de reuniões com a DAC e COPAE quando se fizer necessário;
3- Realizar reuniões periódicas com a comissão de ações ao enfrentamento ao COVID 19;
4- Realizar capacitações profissional EAD- manejo dos casos de COVID 19 (Hospital Albert
Einstein e Sírio Libanês – Plataforma UMA SUS);
5- Planejamento do boletim informativo semanalmente do enfrentamento ao COVID 19,
divulgando por e-mail institucional, SUAP, nas redes sociais (Instagram, face e site
institucional), via Whatzapp às turmas dos discentes;
6- Divulgação da campanha de vacinação da gripe aos grupos de professores e discentes que
se enquadram na tabela do ministério da saúde;
7- Realizar promoção a saúde via divulgação pelos instrumentos tecnológicos seguindo o
calendário do ministério da saúde.

DIOED

1- Acompanhamento das orientações e documentos institucionais; 2- Acompanhamento dos
e-mails e processos do SEI destinados ao setor da DIOED; 3 - Reuniões periódicas com a
chefia imediata (DAC); 4- Reuniões periódicas com membros da COPAE para elaboração de
estratégias de acompanhamento aos alunos remotamente; 5 - Orientação psicológica aos
alunos conforme demanda de forma remota; 6- Acompanhamento remoto aos alunos para
plano de estudos e rotina de atividades; 7- Realização de orientações sobre promoção da
saúde mental, sobretudo no que concerne à realidade do cenário atual.

 

Além das atividades listadas acima, outras ações poderão ser desenvolvidas, desde que
alinhadas com as atribuições dos cargos, as áreas de atuação do servidores e os objetivos institucionais do
IFBA-Campus Brumado, a serem validadas pelas chefias imediatas.

 

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por RUI PEREIRA SANTANA, Diretor Geral do Campus
Brumado, em 07/04/2020, às 15:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1445209 e o código CRC 4B8D887A.
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