
SERVIÇO DE PSICOLOGIA PARTICIPA
DE LIVE SOBRE SOFRIMENTO NA
PANDEMIA
Por Marcela Dantas

No dia 11 de setembro, às 16h, os psicólogos Ludmilla
Passos (Reitoria), Samir Perez (campus Salvador) e
Marcela Dantas (campus Vitória da Conquista)
realizaram uma live no modelo roda de conversa sobre
“Sofrimento psíquico em tempo de pandemia”.

A live, que teve duração de 1 hora, faz parte das ações

desenvolvidas pela Comissão Central de Saúde Mental e
pelo Departamento de Qualidade de Vida – DEQUAV,
para o Setembro Amarelo. A dinâmica consistia em
responder perguntas enviadas pelos telespectadores,
abordando tópicos como “Quais os sinais que as pessoas
dão quando estão doentes mentalmente?”; “O que falar e
fazer para ajudar alguém com problema grave de
depressão?”; “O que eu posso fazer para diminuir a
ansiedade?”; “Qual a opinião de vocês sobre a Cannabis
ser uma opção benéfica para tratar a saúde mental?”;
“Quais os sinais que podem indicar uma exaustão
mental, e como lidar com isso?”, “De que maneira um
psicólogo consegue ajudar uma pessoa que sofre vendo
as desigualdades no mundo?”, entre outros.

A transmissão permanece disponível para quem perdeu,
no canal da TV IFBA (acesse www.youtube.com
/watch?v=-fvQhKT3EAE). Os desenvolvedores ainda
estão recebendo o feedback sobre a discussão.

Para conhecer mais sobre a campanha Setembro
Amarelo, desenvolvida pela Associação Brasileira de
Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de
Medicina, acesse: www.setembroamarelo.com.br

SAIBA O QUE ROLOU NO I CONCURSO
DE FOTOGRAFIA DO IFBA
Por Grupo de Estudos de Direitos Humanos, Educação e Genero

Com o tema “Assédio Moral e Discriminação de Gênero
no IFBA campus Vitória da Conquista - Impactos nos
processos de aprendizagem e evasão”, foi realizado pelo
Grupo de Estudos de Direitos Humanos, Educação e
Genero durante o mês de julho o I Concurso de Foto-
grafia.

A iniciativa faz parte do conjunto de ações de combate
ao assédio promovido pelo Grupo, com objetivo de
colaborar para a formação de um pensamento crítico a
partir da desnaturalização das relações sociais e
compreensão dos aspectos históricos-sociais que
produzem situações de violência e discriminação.

BOLETIM INFORMATIVO
R E V I S T A C O L A B O R A T I V A M E N S A L

Professores de Química produzem e distribuem álcool antisséptico para
instituições da região Sudoeste
Está sendo colocado em prática no IFBA-Vitória da Conquista o projeto
contemplado no Edital IFBA nº 11/2020 – PRPGI/PROEX, que consiste
na produção de álcool antisséptico para a prevenção da COVID-19. p.3

Volta às Aulas: Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais
(AENPE) se iniciam no próximo mês
Diante da impossibilidade do retorno das atividades presenciais, o
Conselho Superior do IFBA – CONSUP, aprovou a Resolução Nº 19, de 24
de agosto de 2020. p.3
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A transmissão permanece
disponível para quem perdeu, no
canal da TV IFBA

https://www.youtube.com/watch?v=-
fvQhKT3EAE

Banner de divulgação da live “Sofrimento psíquico em tempo de
pandemia”

https://www.youtube.com/watch?v=-fvQhKT3EAE
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Confira alguns dos resultados produzidos pelos alunos
(Fotos 1, 2 e 3):

Para a pesquisa
foram entrevistados
146 estudantes dos
cursos superiores a
partir do 3º
semestre e, com
base nos relatos dos
estudantes
entrevistados,
deduziu-se que
61,4% dos alunos
nunca sofreu
assédio, enquanto
que 34,5% sofrem
assédio de vez em
quando e 4,1 %
sofrem assédio com

frequência mensal, semanal ou diária. A análise das
entrevistas por gênero indica que 62% dos estudantes
homens heterossexuais nunca sofreram assédio,
enquanto que 50% das mulheres heterossexuais, gays,
lésbicas e homossexuais entrevistados já sofreram
assédio. Além disso, 68% dentre as mulheres
heterossexuais entrevistadas declararam terem sofrido
assédio por professores, e 20,6% dos entrevistados já
sofreram comportamentos abusivos devido às suas
características físicas e étnicas, 34,5% são mulheres e
50% fazem parte da população LGBT.

ATUALIZAÇÕES ACERCA DA PODA DE
ÁRVORES DO IFBA
Por Direção Administrativa; Direção Geral

Com as chuvas que ocorram no início deste ano, vários
galhos de árvores quebraram ocasionando transtornos

diversos, alguns com danos mais significativos e que
chegou a danificar seriamente um veículo no
estacionamento. Na oportunidade acionamentos a
secretaria de meio ambiente (SEMMA) do município e
a procuradoria jurídica do IFBA (Projur) para
orientações. Fomos instruídos pela Projur a fazer as
podas e a SEMMA ficou de realizar todo o serviço de
poda gratuitamente
para o campus. No
entanto, com a
pandemia, a SEMMA
parou suas atividades
presenciais e optamos
por contratar empresa
especializada para
realização do serviço.
O propósito das podas
das árvores era retirar
os galhos secos, cortar
os galhos mais baixos
para levantar copa das
árvores e retirar os
galhos mais
susceptíveis a quebrar, uma vez que a falta de
manutenção das árvores do campus tem danificando
telhados, veículos estacionados podendo causar riscos às
pessoas. Não há dúvidas que precisamos melhorar e
ampliar a arborização do campus, mas de forma
sustentável e seguindo recomendações técnicas. Desta
forma, pretendemos melhorar a qualidade de vida de
toda a comunidade.
A gestão está tomando providências para aprimorar a
gestão ambiental e o paisagismo do campus.
Contamos com o apoio e compreensão de todos!

Foto 1: Sandy Ribeiro - Atenuantes Reacionários Foto 3: Mariane Alves da Silva - Liberdade
de Expressão

Foto 2: Andrei Sousa Profeta - Pressão
difícil

Não há dúvidas
que é preciso
melhorar e
ampliar a
arborização do
campus,mas
de forma
sustentável e
seguindo as
recomendações
técnicas.
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PROFESSORES DE
QUÍMICA PRODUZEM E
DISTRIBUEM ÁLCOOL
ANTISSÉPTICO PARA
INSTITUIÇÕES DA
REGIÃO SUDOESTE
Por Patrícia Souza

Está sendo colocado em prática no
IFBA campus Vitória da Conquista
o projeto contemplado no Edital
IFBA nº 11/2020 – PRPGI/PROEX,
que consiste na produção de álcool
antisséptico para a prevenção da
COVID-19.
A previsão inicial era produzir 650
litros do produto, mas com a
contribuição de apoiadores como
CRQ 7ª Região, Usina Santa Maria,
UESB Campus Itapetinga, Zab,
Gráfica Art Print e Sinasefe IFBA, a
produção já chega a
aproximadamente 2000 litros.
O material será distribuído em
ambientes hospitalares de referência
no atendimento a pacientes de
COVID, além de feiras livres e
instituições filantrópicas de Vitória
da Conquista e região.
"O projeto é de grande relevância
diante da pandemia que estamos
vivenciando, porque ainda não

temos medicamentos eficazes e
seguros para o novo coronavírus, e
a única forma de proteção é a
prevenção. A doação de álcool
antisséptico é uma das contribuições
da nossa instituição à sociedade,
através da área de Química, no
enfrentamento da COVID-19.",
afirmou a professora Adenilde
Passos, coordenadora do projeto.
"Coordenar esse projeto está sendo
desafiador e compensatório ao
mesmo tempo", finaliza.

Alessandro Santana, Wdson Costa, Rossana Vilar, Anderson Marques e Maurício
Araújo, professores de Química do campus | Foto: Patrícia Sousa

VOLTA ÀS AULAS:
ATIVIDADES
EDUCACIONAIS NÃO
PRESENCIAIS
EMERGENCIAIS (AENPE)
SE INICIAM NO PRÓXIMO
MÊS
Por Direção de Ensino; Direção Acadêmica;
Direção Geral;

Diante da impossibilidade do
retorno das atividades presenciais, o
Conselho Superior do IFBA –
CONSUP, aprovou a Resolução Nº
19, de 24 de agosto de 2020, que
estabelece as normas acadêmicas e
provisórias para as Atividades
Educacionais Não Presenciais
Emergenciais (AENPE) durante o
período de suspensão das atividades
presenciais no âmbito do IFBA,

enquanto durar a situação de
pandemia da Covid-19.
As AENPE não significam uma
simples transposição das aulas
presenciais para um ambiente
digital. Sendo assim, foram
estruturadas novas formas de
organização das atividades
contemplando as características
destes novos ambientes de ensino e
sua adequação ao público de todas as
modalidades de nossos cursos,
contando com atividades síncronas
e assíncronas.
As atividades síncronas são
atividades realizadas online, em
tempo real, com a participação
simultânea dos envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem,
ou seja, docentes e discentes. Já as
atividades assíncronas são atividades

realizadas em tempos diferentes,
não sendo obrigatória a participação
simultânea dos envolvidos, ou seja,
docentes e alunos não precisam

estar reunidos no mesmo espaço e
ao mesmo tempo – o que significa
uma maior flexibilidade no
acompanhamento e na realização
dos estudos.

A Pandemia trouxe
enormes desafios
para toda
sociedade,mas
também a
oportunidade de
aprendizados
valiosos

Coordenação: Adenilde Souza dos
Passos

Equipe Executora: Alessandro Santos
Santana, Anderson Marques de
Oliveira, Maurício Silva Araújo,
Rossana Borges Cavalcante Vilar,
Wdson Costa Santos, Deise Danielle
Neves Dias Piau e Geisiane dos
Santos Novaes (colabora externa)
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O Boletim Informativo é uma iniciativa da Coordenação de Comunicação – CCOMS, com o apoio da Direção Geral, e tem como
objetivo informar à comunidade sobre as atividades que foram ou que serão realizadas no campus. Os textos publicados
mensalmente são de inteira responsabilidade dos setores/comissões/coordenações responsáveis.

DIZ AÍ!
“Sou de Vitória da Conquista, e estou passando pela quarentena acompanhado dos meus familiares.
Tenho tentado me reconectar com hábitos de leitura, feito cursos que tinha vontade de fazer e
sempre arranjava alguma desculpa, assistido séries e integrei grupos de estudo.
Mas não tenho me colocado pressão pra aproveitar o tempo em casa, porque entendo que é difícil
ser produtivo nas atuais condições. Ocupar o meu tempo com tarefas é mais pra me manter ativo e
mentalmente sadio do que pra tirar alguma vantagem do momento em que estamos passando.

O novo normal exige alguns reajustes e rearranjos que precisamos estar abertos para aceitar, assim poderemos
passar por isso e sair mais entendidos das nossas fragilidades e potenciais.
Fiquem bem, e seguros!”

Manoel Messias Meira, 22 anos – Engenharia Ambiental, 2015.2

A Pandemia trouxe enormes
desafios para toda sociedade, mas
também a oportunidade de
aprendizados valiosos e é dentro
desta perspectiva, de um novo
aprender, que o campus Vitória da
Conquista retoma o vínculo com os
estudantes a partir da Semana de

Acolhimento Estudantil, que
ocorrerá no período de 28/09 a
03/10, e com início das aulas no
formato AENPE no dia 05/10/2020.
Confira a programação da Semana
de Acolhimento Estudantil na
página do IFBA campus Vitória da
Conquista.

https://portal.ifba.edu.br
/conquista/notas-e-
comunicados-da-direcao-
geral/volta-as-aulas-atividades-
educacionais-nao-presenciais-
emergenciais-aenpe

Mensagem Final: COTEP/setor de Psicologia - Instituto Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista

Esperamos encontrá-los bem, apesar de o afastamento protetivo nos privar de um contato mais próximo neste momento... Uma
instituição de educação de excelência como a nossa é formada por pessoas que gostam de aprender, de ler, de escrever, de ensinar, de criar,

de fazer acontecer, e assim, de compartilhar o que sabem, o que acreditam, o que sentem. E é com um misto de expectativa e alegria que
estamos lançando a primeira edição de nossa revista colaborativa mensal, construída a muitas mãos, como uma amostra de projetos e

atividades que foram e serão desenvolvidos no campus para informação de toda a comunidade acadêmica!
Um provérbio chinês diz:

Quem tem paz em seu coração, faz crescer a paz em sua família,
Quem tem paz em sua família, faz crescer a paz em sua comunidade,
Quem tem paz em sua comunidade, faz crescer a paz em sua Nação,

Quem tem paz em sua Nação, faz crescer a paz no mundo.

Acreditamos em vocês e desejamos que a jornada seja firme e constante; povoada de conquistas e desafios vencidos; rica de sonhos
partilhados e de lembranças que durem a vida inteira.

https://portal.ifba.edu.br/conquista/notas-e-comunicados-da-direcao-geral/volta-as-aulas-atividades-educacionais-nao-presenciais-emergenciais-aenpe



