INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-CAMPUS EUNÁPOLIS
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO E DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE -DEPAE
Quadro demonstrativo de quais são os serviços, quem são os servidores e como entrar em contato com os setores do
DEPAE durante o período de trabalho remoto.

SETOR

SERVIDORES

MEIOS DE CONTATO E
ATENDIMENTO

HORÁRIOS DE
ATENDIMENTO

ATIVIDADES

Assistência
Estudantil

Thamiris Natale

paae2020.campuseunapolis
@gmail.com

Segunda a sexta-feira das 8h às
14h.

Orientações quanto aos Editais da assistência
estudantil.

CAPNE

Dione Lívia (Coordenadora);

capne.eun@ifba.edu.br

Segunda a quinta das 14 às 18h;

Orientações e encaminhamentos;

Danilo (Professor AEE);

Meet.

Sexta-feira 19 às 22h;

Atendimento Educacional Especializado;

Eliane (Intérprete de LIBRAS).

Whatsapp.

Horário individualizado agendado
com o próprio estudante.

Tradução e interpretação, (Lives).

Segunda a sexta das 14 às 20h;
De segunda a sexta das 8h às
12h ou das 13h às 17h.

CAENS

Assistentes de alunos:

Via e-mails:

Segunda: 8h às 19h;

André: http://wa.link/zr1tgm;

caens.eun@ifba.edu.br

Terça: 8h às 19h;

Daniela:https://wa.me/message/
H4CI3S4A2ERZE1;

caens.eunapolis@gmail.com

Quarta: 8h às 19h;

Grupos de whatsapp das
turmas e disponíveis nos
links colocados na coluna de
servidores.

Quinta 8h às 20h;

Maiusa: (73-98180-2622);

cogep.coedu@ifba.edu.br

Segunda das 08 às 20h;

Roberto: (73-98211-4915);

Meet.

Terça das 08 às 19h;

Roney: (73-99913-9671).

Whatsapp.

Quarta das 08 às 19h;

Júlia: https://wa.link/rjjlmo.

Serviço de
Pedagogia

Apoio aos estudantes com esclarecimentos e
encaminhamentos aos serviços diversos;
Produção de conteúdo(cards) com orientações e
divulgação de informes publicados.

Sexta: 8h às 20h.

Acompanhamento e orientação do processo de
ensino e de aprendizagem docentes, discentes e
gestão; mediação das relações pedagógicas no
processo de ensino e de aprendizagem.

Quinta das 08 às 21h;
Sexta das 08 às 19h.
Serviço de
Psicologia

Paula Bacellar

Ficha de identificação do
estudante:

Horário de atendimento agendado
com o próprio estudante;

https://forms.gle/ptBgKchVAt
zK4qmo8;

De segunda a sexta-feira das 8h
às 16h.

Orientações e encaminhamentos;
Oficinas e rodas de conversa;

psicologia.eun@ifba.edu.br;
Meet.

Acolhimento psicológico
psicoterapia).

pontual

(não

é

Serviço de
Nutrição

Venusca Rocha

nutricao.eun@ifba.edu.br;

De segunda a sexta das 8h às
12h ou das 14h às 18h.

Orientações nutricionais (não se configura como
uma consulta de Nutrição);

pnae.ifbaeun@gmail.com;
Participação na Comissão Local do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
Participação no Comitê Local de Prevenção à
COVID-19 .
Serviço
Médico e de
Enfermagem

Dilmar;
Olívia;
Rose.

Ficha de comunicação com
o serviço médico e de
enfermagem:

De segunda a sexta-feira das 7h
às 17h.

https://forms.gle/jaSTLuXeC
1QthG8R7;
sesai.eun@ifba.edu.br.

Serviço
Social

Participação no comitê central de prevenção à
covid-19 com elaboração de normas técnicas;
Participação no comitê local de prevenção à
covid-19;
Orientações e encaminhamentos de saúde,
quando possível (não é consulta médica ou de
enfermagem).

Aguardando servidora.

* Os horários específicos de cada servidor deste departamento estão em tabela própria divulgada pela Diretoria Acadêmica do
IFBA campus Eunápolis. Na presente tabela estão contemplados os horários de atendimento online aos estudantes e comunidade
externa.
Departamento Pedagógico e de Assistência ao estudante
Coordenação de Departamento
Roberto Pereira Almeida

