APRESENTAÇÃO

JORNADA DISCENTE 2019
Reitor
Renato da Anunciação Filho

O IFBA Campus Ilhéus informa que será realizada, entre
os dias 28 de janeiro a 01 de fevereiro, a 7ª Edição da Jornada
Acadêmica Discente.
Este momento é importante para esclarecer dúvidas
sobre os diversos aspectos que permeiam a rotina estudantil no
IFBA, considerando que os novos alunos são oriundos de outras
redes de ensino.
A programação será variada, com a presença de grande
parte dos profissionais que assessoram o processo de ensinoaprendizagem durante a vida acadêmica dos nossos discentes.
Reforçamos também a importância da família nessa construção
do saber ao convidá-la para também participar da Jornada.
Durante a semana de atividades destacaremos em
nossa programação aspectos sobre o que vem a ser o Instituto
Federal, organização didática vigente, rotinas de procedimentos
administrativos e princípios educativos que irão permear a
trajetória dos estudantes nesta instituição de ensino.
Nossa intenção, nesse primeiro momento, é estabelecer
uma conexão que se estenda durante todo o ano letivo de modo
a alinharmos metas, fazermos
avaliações no decorrer do
processo e criarmos estratégias a fim de cumpri-las.
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REALIZAÇÃO

28 de janeiro a 01 de fevereiro de
2019

Local: IFBA – Câmpus Ilhéus
Rodovia Jorge Amado, Km 13, Vila Cachoeira
Ilhéus – BA

DIA 31/01/2019 (Quinta)

Objetivos:
1.

07h20 – 07h40: Acolhida (vídeos do campus);

PROGRAMAÇÃO
DIA 28, 29 e 30/01/2019
(segunda, terça e quarta)
07h20 – 07h40: Recepção aos estudantes e suas famílias.

09h50 – 10h20: Apresentação dos serviços prestados pela
Coordenação de Registros Escolares - CORES e seus
impactos na vida acadêmica cotidiana dos estudantes.

07h40 – 07h50: Abertura oficial pela Direção Geral.
10h20 - 10h50: INTERVALO (Lanche)
07h50 – 08h20: O que é o Instituto Federal?
Contextualização do Campus Ilhéus na rede IFBA e no
âmbito da Educação Profissional; O que é o curso técnico
integrado à educação básica?

10h50 – 12h30: Oficina para elaboração de Plano de Estudo.

.

DIA 01/02/2019 (Sexta)
08h20 – 09h00: Apresentação do curso.
09h00 – 09h40: Apresentação, esclarecimentos e orientação
sobre aspectos da Organização Didática do IFBA que
interferem diretamente na vida acadêmica dos estudantes.
09h40 – 10h20: Apresentação do serviço de psicologia do
campus: limites e possibilidades.

10h20 – 10h40: INTERVALO (Lanche)

07h20 – 07h40: Acolhida.
07h40 - 09h00: Violência na escola: o que o bullying tem a
ver com isso?
09h00 – 09h20: Apresentação da Biblioteca: orientações
sobre posturas e atitudes adequadas neste espaço
educativo.
09h20: - 10h20: Diagnóstico dos alunos: quem somos nós?

10h40 – 11h20: Entrando no sistema: o que é o SUAP?
10h20 - 10h50: INTERVALO (Lanche)
11h20 – 11h50: Núcleo de Apoio a Pessoas com
Necessidade Educacional Específica – NAPNE: “tudo
começa com o respeito”.
11h50 – 12h30: Normas e posturas no cotidiano da escola.

os alunos ingressantes e seus pais e/ou
responsáveis, visando apresentar algumas normas e
diretrizes da instituição, bem como outros aspectos

07h40 - 09h10: Assédio sexual: Educando o jovem para
cuidar de si e do outro.
09h10 – 09h50: Estudar sem ler é possível?! Fala sério...

10h50 a 11h30 – CTRL + C e CTRL + V: você curte?
11h30 a 12h30- Rede de trocas: estudantes novos e
veteranos.

Possibilitar uma primeira reflexão sobre o IFBA para

2.

3.

relevantes concernentes ao processo de ensinoaprendizagem;
Apresentar os objetivos e a matriz curricular dos
cursos integrados ofertados pelo IFBA campus
Ilhéus;
Promover uma reflexão inicial sobre princípios e
concepções que devem permear as relações entre
as pessoas no campus Ilhéus do IFBA;

