
ELEIÇÕES PARA O
CONSELHO DE CAMPUS
ESTÃO SENDO REALIZA-
DAS NO IFBA
Por Direção Geral

O IFBA campus Vitória da Con-
quista está reativando o Conselho
de Campus, através de uma eleição
dos novos membros realizada até o
dia 30 de novembro.

O Conselho de Campus é um ór-
gão propositivo e consultivo, que
tem a finalidade de colaborar para
o aperfeiçoamento do processo edu-
cativo e de zelar pela correta execu-
ção das políticas do Instituto
Federal da Bahia em cada campus,
integrado por membros titulares e
suplentes de diferentes categorias

(docentes, técnicos administrativos,
discentes, representantes de egres-
so, dos pais de alunos e represen-
tantes da sociedade civil).

A escolha dos membros no perío-
do de pandemia está sendo por co-
missão eleitoral interna, via sistema
SUAP, para os representantes da
categoria docente, técnicos adminis-
trativos e discentes.

Os representantes dos pais de alu-
nos, egressos e sociedade civil serão
escolhidos em reunião convocada
pelo Diretor Geral do campus.

O Conselho de Campus é um ór-
gão muito importante para o diálo-
go e a transparência entre a
administração do IFBA e suas cate-
gorias.
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Formatura dos Jovens Aprendizes do “Projeto Especial de
Aprendizagem Profissional” - TURMA 1
No dia 21 de novembro de 2017, o Portal da Inovação e Qualidade (Projeto
Extensionista do IFBA-Campus de Vitória da Conquista) foi convidado a
participar de um importante projeto. p.2

IFBA realiza homenagem a professores e servidores

O dia do servidor público, em 28 de outubro, celebra os profissionais que
atendem as necessidades essenciais da população em diversas áreas -
hospitais, escolas, escritórios e outras repartições públicas. p.3
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ATENÇÃO PLENA - CUI-
DANDO DE QUEM
MERECE SER CUIDADO
Por Marcela Dantas

Em paralelo com a retomada das
atividades de ensino emergenciais

não presenciais - AENPE, no início
de outubro, o Serviço de Psicologia
iniciou a 4ª edição da Oficina de
Atenção Plena e a 8ª edição do
Grupo de Crescimento.

A Oficina de Atenção Plena refe-
re-se à disposição pessoal para exer-
cícios práticos e treinamento de
diferentes técnicas de meditação pa-
ra nos permitir estar mais presentes
no momento presente, lidando com
os desafios e oportunidades da vida
cotidiana de uma forma mais leve e
natural.

O Grupo de Crescimento, desti-
nado a todas as pessoas interessadas
em transformar suas vidas de ma-
neira confortável e efetiva, é uma
atividade mais reflexiva, baseada
em exercícios direcionados de cone-

xão com a respiração e bem-estar
pessoal.

Essas atividades nos auxiliam a
entrar em contato de forma confor-
tável e protegida com a pessoa que
melhor nos conhece nessa vida: nós
mesmos.

Ficou interessado em se conhecer
um pouco mais?

Entre em contato com o Serviço
de Psicologia solicitando inscrição
ou agendamento através do e-mail
marcela@ifba.edu.br.

A Oficina de Atenção Plena e o
Grupo de Crescimento fazem parte
das ações desenvolvidas pelo Servi-
ço de Psicologia do campus de for-
ma a promover Saúde Mental.
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FORMATURA DOS JO-
VENS APRENDIZES DO
“PROJETO ESPECIAL DE
APRENDIZAGEM PRO-
FISSIONAL” - TURMA 1
Por Graça Bittencourt

No dia 21 de novembro de 2017, o
Portal da Inovação e Qualidade
(Projeto Extensionista do IFBA-
Campus de Vitória da Conquista)
foi convidado a participar de um
importante projeto. Juntamente
com a Prefeitura Municipal de Vi-
tória da Conquista, o Ministério do
Trabalho, o Ministério Público e a
Empresa ECPL, o IFBA-Campus
de Vitória da Conquista desenvol-
veu o PROJETO ESPECIAL DE
APRENDIZAGEM PROFISSIO-
NAL – CIDADÃO APRENDIZ DE
VITÓRIA DA CONQUISTA. O
projeto pioneiro no IFBA teve seu
início no dia 20 de Junho de 2018,
com duração prevista para 2 anos.
A partir desse dia, 30 alunos rece-
beram aulas no IFBA, Campus de
Vitoria da Conquista. Na formação
pedagógica desses jovens tivemos a
Coordenadora Pedagógica do Proje-
to, a Profa. Graça Bittencourt, os
professores do projeto e alunos do
IFBA: Lorena Leal (BSI), professo-
ra em todas as fases do projeto; Ri-
cardo Lima (BSI) e Lidiana Vieira
(BSI) que fizeram uma valiosa par-
ticipação nos três primeiros meses
do projeto e continuam em contato
com os alunos até hoje.

No dia 13 de setembro de 2018, os
jovens, com a primeira etapa peda-
gógica concluída, foram apresenta-
dos às Secretarias da Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista.

Na oportunidade, o Prefeito ressal-
tou a importância do Projeto e a re-
levância da abertura de novas
turmas, visto à forte parceria firma-
da. Desde então, a turma foi assisti-
da permanentemente pelos
profissionais (Pedagogos, Assisten-
tes Sociais e Psicólogos) da Prefei-
tura Municipal de Vitória da
Conquista, sempre sob a supervisão
da Coordenadora da REDE (Rede
de Atenção e Defesa da Criança e
do Adolescente), a Sra. Camila Fis-
cher.

Ainda no ano de 2019, os Jovens
Aprendizes tiveram uma valiosa ex-
periência com a vinda de represen-
tantes da Reitoria ao Campus de
Vitória da Conquista. Na ocasião, os
Jovens foram convidados a uma vi-
sita à Reitoria com a oportunidade
ímpar de conhecerem a cidade de
Salvador e participarem da III Fei-
ra de Aprendizagem Profissional,
no Teatro Castro Alves. Assim, nos
dias 04, 05 e 06 de novembro de
2029, os Jovens tiveram uma vasta
programação acompanhada de per-
to pelos colegas da reitoria.

No dia 10 de março de 2020, na
Secretaria Municipal de Trabalho,
Renda e Desenvolvimento Econô-
mico, ratificamos as participações
das autoridades envolvidas no pro-

jeto na formatura da I Turma do
“Cidadão Aprendiz”. A Formatura
tem a data prevista para 23 de no-
vembro de 2020, data que o Portal
da Inovação & Qualidade, InQ.Ifba
completa 5 anos de existência. Nos-
sa Pró-Reitora de Extensão, a Pro-
fa. Nívea Cerqueira, o Diretor do
Campus de Vitória da Conquista, o
Prof. Felizardo Rocha e a Coorde-
nadora Pedagógica do Projeto, Pro-
fa. Graça Bittencourt, juntos
viabilizarão a melhor forma de en-
tregar os Certificados tão esperados
dessa turma, embora em distancia-
mento social. Breve esperamos que
novas turmas possam acontecer;
certamente a sociedade agradece
um projeto que envolve muito tra-
balho, mas, que vem gerando fru-
tos.

Alunos do Projeto Especial de Aprendizagem Profissional

A Formatura tem

a data prevista

para 23 de

novembro de

2020

“Enquanto a economia continuar

sendo uma ciência dedicada à maxi-

mização de lucros, não podemos con-

fiar nela para a reconstrução social e

ecológica. A estratégia certa é au-

mentar a participação do empreende-

dorismo social na economia global à

medida que a economia se recupera.”

(YUNUS, 2020)
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IFBA REALIZA HOME-
NAGEM A PROFESSO-
RES E SERVIDORES
Por Patrícia Sousa

Os dias 15 e 28 de outubro foram
datas muito importantes para a co-
munidade acadêmica. O dia 15 de
outubro, Dia do Professor, foi esta-
belecido em 1827, quando Dom Pe-
dro I decretou a criação do Ensino
Elementar no Brasil, por meio de
escolas de primeiras letras em todos
os vilarejos e cidades do país. No
instagram do IFBA campus Vitória
da Conquista (@ifbavca_oficial) é
possível acessar um vídeo que foi
feito em homenagem a esses profis-
sionais tão vitais para nossa insti-
tuição.

O dia do servidor público, em 28
de outubro, celebra os profissionais
que atendem as necessidades essen-
ciais da população em diversas áre-
as - hospitais, escolas, escritórios e

outras repartições públicas. A data
foi decretada em 1939, recordando a
criação de leis que regem os direi-
tos e deveres dos servidores públi-
cos, sendo considerada atualmente
um ponto facultativo.

No IFBA foi feita uma live musi-
cal no dia 28 de outubro para come-
morar essas duas datas. O evento foi
idealizado pela Divisão de Direitos
Humanos – DIREH, e contou com
a participação dos professores Al-
berto Rebouças, Crescêncio Lima,
Igor Luiz, Liojes de Oliveira e Mar-
cos Messias.

A live está disponível no canal oficial do

IFBA Conquista no Youtube
youtube.com/IFBAConquistaOficial

https://www.youtube.com/IFBAConquistaOficial



