
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAMPUS ILHÉUS NO PERÍODO DE DISTANCIAMENTO 
SOCIAL 

 

Desde o dia 17 de março de 2020, O Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da 

Ameaça do Coronavírus (COVID-19) do IFBA Campus Ilhéus, constituído através da Portaria nº 

24, de 16 de março de 2020, aprovou a interrupção das atividades presenciais (administrativas 

e acadêmicas) em função da pandemia da COVID-19, no Campus. 

Em 20 de março, o Conselho Superior do IFBA aprovou o plano de medidas de proteção e 

redução de riscos para enfrentamento da emergência de saúde pública nacional, decorrente 

do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia. Além das decisões do Plano, reforçou a suspensão por tempo 

indeterminado, a partir de 20 de março de 2020, das atividades presenciais no âmbito do 

Instituto Federal da Bahia e deliberaram sobre aspectos relacionados à realização do trabalho 

remoto. 

TRABALHO REMOTO - A Resolução nº 7, publicada em 22 de março de 

2020, estabelece, em seu artigo 7º, a autorização do Consup para “a realização de 

atividades remotas de natureza acadêmicas, administrativas e de gestão durante o 

período de suspensão das atividades presenciais, em acordo com a Instrução 

Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21, de 16 de março de 2020, a Portaria/MEC nº 491, 

de 19 de março de 2020 e Ofício Circular nº 23/2020/ DP1/GAB/SE-MEC”. De acordo 

com o documento aprovado pelo Consup, todas(as) os(as) servidores(as), 

terceirizadas(os) e estagiárias(os) “devem estar à disposição da instituição, 

atendendo ao disposto no Art. 6º da Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21, de 

16 de março de 2020”, e serviços essenciais e estratégicos “podem ocorrer 

excepcionalmente de forma presencial”. Ainda sobre o trabalho remoto, o Consup 

recomendou que, no desenvolvimento das atividades acadêmicas, administrativas e 

de gestão “a comunicação diária não oficial entre servidores(as) e setores seja 

realizada por meio do e-mail institucional e ferramentas de webconferência 

disponíveis gratuitamente na internet, vinculada ao e-mail institucional”, com o 

objetivo do registro das comunicações. 

Desde o início desse período, o Campus Ilhéus mantém, na forma presencial, as atividades 

essenciais no instituto e todas as outras atividades acadêmicas e administrativas do campus 

ocorrem de maneira remota. Até o momento, mesmo com as aulas suspensas, a comunidade 

acadêmica e gestão vêm realizando uma série de ações. 

 

AÇÕES POR SETORES/COORDENAÇÕES/DIRETORIAS: 

CGTI – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

- Suporte aos servidores do Campus; 

- Ciclo de Palestras Virtuais I (Comissão/área técnica); 

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-07-de-22-03-2020-aprova-plano-de-medidas-de-protecao-e-reducao-de-risco-covid-19
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-07-de-22-03-2020-aprova-plano-de-medidas-de-protecao-e-reducao-de-risco-covid-19


- Ciclo de Palestras Virtuais II (Comissão/área técnica); 

- Desenvolvimento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (Comissão SNCT); 

- Desenvolvimento de projetos ligados À COVID-19. (Comitê COVID19 do Campus); 

- Cadastro de Alunos e Servidores nas plataformas digitais (Office 365 e Gsuite); 

- Estruturação de Capacitações para Servidores do Campus (Comissão de Capacitação). 

 

GGP – GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

- Atendimento aos colegas para sanar dúvidas quanto a direitos e deveres; 

- Fornecimento de dados para os diretores e coordenadores do campus quando solicitado; 

- Renovação de contratos e acompanhamento de novas convocações de professores 

substitutos; 

- Tramitação e abertura de processos via SEI: ( avaliações de desempenho, férias, 

progressões...). 

 

DAP - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

- Atividades de direção, supervisão e controle de todos os setores ligados ao DAP; 

 - Planejamento e controle do orçamento (adequação do orçamento devido à economia gerada 
com a paralisação das atividades e adequação do Plano Anual de Contratações); 

 - Comissão de Saúde e Segurança do Trabalho; 

- Comissão para doação de alimentos; 

 - Direção nos serviços terceirizados: Limpeza e conservação (revezamento dos funcionários 
para manter a escola limpa; revezamento das cozinheiras para acompanhar os itens da 
cozinha), manutenção predial ( troca das lâmpadas dos postes do estacionamento para do tipo 
mais econômica; limpeza do filtro dos aparelhos de ar condicionado; revezamento dos 
funcionários para revisão das instalações elétricas e hidráulicas; planilhamento de serviços 
eventuais; suporte para a empresa de manutenção do gerador de energia; manutenção nas 
carteiras; manutenção em aparelhos de refrigeração), apoio administrativo (supervisão no 
transportes de servidores e funcionários terceirizados que precisam ter acesso ao Campus; 
supervisão nos serviços de reprografia); 

- Direção, supervisão e controle nos contratos; 

- Direção, supervisão e controle nos processos de aquisição. 

 

GECOM - GERÊNCIA DE COMPRAS 

- Pregão contratação de empresa para manutenção do gerador de energia; 



- Chamada Pública Agricultura Familiar; 

- Dispensa de licitação de empresa de serviços de dedetização; 

- Dispensa de licitação para compra de insumos para prevenção do contágio do coronavírus; 

- Dispensa de licitação para compra de materiais utilizados em projeto sobre coronavírus; 

- Dispensa de licitação para compra  de insumos para prevenção do contágio do coronavírus 
(Câmara Técnica); 

- Pregão de itens de consumo; 

- Pregão itens de capital; 

- Pregão de alimentos;  

 

DCOF - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

- Atividades de empenho, liquidação, pagamento e contabilidade do Campus; 

- Emissão de relatório diário do SIAFI correspondente ao dia útil anterior; 

- Verificar saldo financeiro disponível para pagamentos; 

- Verificar notas fiscais apropriadas; 

- Executar o pagamento da nota em consonância com a prioridade determinada em lei; 

- Inserir informações nas planilhas de controle interno do setor; 

- Comunicar aos gestores a execução financeira; 

- Solicitar recurso financeira à Reitoria; 

- Inserção de documentos executados no sei; 

- Acompanhar conta financeira a fim de identificar possíveis cancelamentos automáticos dos 

pagamentos; 

- Atentar para o vencimento mensal de tributos. 

 

ALMOXARIFADO 

- Conferência dos materiais adquiridos por imagens fornecidas pela Equipe de seguranças da 
Instituição; 

- Alinhamento de procedimentos com equipe de seguranças sobre o recebimento dos 
materiais; 

- Registro dos materiais recebidos em estoque; 

https://portal.ifba.edu.br/ilheus/institucional/atribuicoes-e-cargos/#3-5-departamento-de-contabilidade--or-amento-e-finan-as


- Registro em local próprio das notas fiscais e empenhos recebidos; 

- Elaboração de estatísticas de consumo; 

- Criação e autorização de requisição de consumo; 

- Elaboração mensal de controle de estoque; 

- Elaboração mensal de relatório de entrada e saída de bens de consumo enviados 
à Contabilidade; 

- Proposição de ações de fluxo de processo ao setor Orçamentário; 

- Proposição de ações de boas práticas administrativas para a Diretoria de Administração e 
Planejamento; 

- Proposição de normas de armazenamento de materiais inflamáveis adquiridos para a 
Diretoria de Administração e Planejamento; 

- Elaboração de planilha de acompanhamento das compras de materiais de combate a Covid-
19; 

- Elaboração de planilha de controle de compras de bens de consumo; 

- Envio de notas de empenho para fornecedores; 

- Comunicação com fornecedores para tratar de objetos que chegaram avariados ou 
divergentes do esperado; 

- Busca ativa no portal da transparência por notas de empenho; 

- Comunicação online com membros da comissão inventariante de almoxarifado; 

- Elaboração relatório final de inventário com a comissão inventariante; 

- Estudo e contato virtual com Gerência de compras sobre Almoxarifado Virtual Nacional;  

- Suporte ao setor de Patrimônio com elaborando relatórios; 

- Apoio setor de orçamento e empenhos sobre descrição de objetos. 

 

SETOR DE CONTRATOS 

- Gestão dos contratos; 

 

ASSSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

- Assessoramento de comunicação nas ações desenvolvidas pelo Campus Ilhéus e Reitoria para 
divulgação na comunidade; 

- Atendimento à imprensa; 

 - Gerencimento no Site e Redes Sociais e Site sobre as Ações Desenvolvidas pelo Campus e 
Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavirus (Covid-19); 



- Produção e divulgação de Cards sobre eventos, comunicados e projetos realizados pelo 
Campus; 

- Produção e edição de vídeos educativos dos mais variados projetos; 

- Publicações e atualizações no Canal do Youtube do IFBA Campus Ilhéus; 

- Marcação, divulgação e acompanhamento das lives realizadas no Instagram do Campus; 

- Divulgação dos eventos realizados pelo Campus (Site e Redes Sociais); 

- Atualização no site (notícias, editais, comunicados e informações oficiais); 

- Postagens nas Redes Sociais sobre os cuidados com a COVID-19; 

- Encaminhamento para os sites de notícias da região sobre as decisões do Comitê Local de 
Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavirus (Covid-19); 

- Acompanhamento e clipping das notícias divulgadas sobre o IFBA Campus Ilhéus; 

- Participação na Comissão do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do 
Coronavírus (Covid-19); 

- Acompanhamento/encaminhamento das sugestões e respostas nas postagens do Campus 
nas Redes Sociais/ 

- Acompanhamento e encaminhamento de e-mails (para setores quando necessário) que 
chegam pelo portal do Campus; 

 - Contatos com a DGCOM sobre as decisões da Reitoria e Campus; 

- Participação de comissões a exemplo do Curta 5, I Festival de Música do Campus Ilhéus e 

Comissão de Capacitação e Acesso aos Meios Não Presenciais para a implantação do ensino 

remoto no Campus, Ciclo de Palestras Virtuais I e II. 

- Participação em Projetos como: Avaliação do uso de EPI caseiros e insumos químicos 

artesanais na prevenção e controle da COVID-19, Minuto da Segurança do Trabalho e 

Mobilidade Acadêmica. 

- Participação na Comissão de Capacitação e Acesso aos Meios Não Presenciais da AENPE; 

- Participação em diversas reuniões de comissões e gestão. 

 

DAC – DIRETORIA ACADÊMICA 

- Fórum de dirigentes Acadêmicos: que vem tratando das ações que serão realizadas no 

ensino, quando do retorno das atividades acadêmicas, como também presta suporte às 

atividades que vem acontecendo; 

- Comitê de Combate a Covid19: conta com a presença de vários servidores da instituição, 

como também representante dos alunos, através do Grêmio estudantil, tem por finalidade 



acompanhar o avanço do vírus em nossa comunidade, como também propor ações para o 

enfrentamento.  

- Comitê Gestão do EAD: grupo criado pela Reitoria (PROEN) que tem por objetivo, criar uma 

estrutura para a realização das futuras atividades online; 

- Avaliação e reformulação dos Planos Pedagógicos Curriculares; 

- Seleção de colaboradores para os cursos superiores EAD; 

- Gerenciamento das ações dos diversos setores vinculados a essa direção; 

- Grupo de trabalho para o estudo de ações durante e pós-pandemia; 

- Elaboração do Planejamento estratégico para o retorno as atividades letivas não presenciais 

- Elaboração do Planejamento tático para o retorno das atividades letivas não presenciais 

- Apresentação dos planejamentos a comunidade, criação de quatro Comissões para execução 

das ações necessárias ao retorno às atividades; 

- Participação nas 4 comissões para contribuir no andamento e construção das ações; 

- Gestão dos Cursos Superiores EAD.  

- Reformulação do Plano Pedagógico do Curso Bacharelado em Administração Pública. 

- Reformulação do Plano pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física. 

- Reuniões, por polo, com os alunos do curso Superior de Bacharelado em Administração 

Pública; 

- Reuniões, por polo, com os alunos do curso Superior em Licenciatura em Educação Física. 

 

AUDIOVISUAL 

- Projeto Rádio Escolar; 

- Participação na Comissão de Capacitação e Acesso aos Meios Não Presenciais da AENPE. 

  

COEST – COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

- Solucionando dúvidas; 

- Emissão de Documentos 

- Manutenção dos seguros dos discentes. 

  



NAPNE – NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

- Levantamento dos discentes que necessitam de atendimento especializado; 

- Contato com os discentes para acompanhamento; 

- Participação em grupos de trabalho para a gestão do ensino no período do isolamento social, 
como também no seu retorno. 
 
 
COTESS – COORDENAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL 
 
- Elaboração de editais. 
 
 
NUTRIÇÃO 
 
- Publicação de material educativo e instrutivo sobre alimentação saudável e que pode 
contribuir no aumento da imunidade corporal; 
 
- Gestão do almoxarifado da alimentação, verificando a validade dos alimentos que existem 
em nosso estoque, fazendo a doação para evitar desperdício.; 
 
- Participação nas Atividades do GAE, contribuindo na análise e seleção de projetos universais. 
 
 
PSICOLOGIA 
 
- Oferta de apoio psicológico aos discentes e familiares aqueles que solicitam nesse período de 
isolamento social; 
 
- Continuo acompanhamento aos discentes e familiares que já eram atendidos antes da 
suspensão das atividades. 
 
 
SAÚDE 
 
- Membro do Comitê local de Combate a Covid19; 
 
- Membro do Comitê IFBA Geral de COmbate a Covid19 
 
  

COORDENAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

- Reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Edificações na modalidade integrada; 

- Reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Edificações na modalidade 
subsequente; 

- Reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso superior em Arquitetura; 

- Organização do Seminário de Urbanismo na Bahia em conjunto com a UFSB e UESC; 



- Criação de um canal no youtube para transmitir conhecimentos na área da construção civil, 
semanalmente, canal: Engenhar. 

 

COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA 

- Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática, modalidade 
Integrada; 

- Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática, modalidade 
Subsequente; 

- Condução de Conselho de Curso para julgamento de Processos; 

- Emissão de parecer em Requerimentos Estudantis e de Docentes; 

- Despachos em processos de progressão docente; 

- Atendimento a estudantes e responsáveis via e-mail institucional da COINF; 

- Avaliação de projetos de extensão referente ao EDITAL Nº 01/2019 - PROEX/IFBA– 
FLUXO CONTÍNUO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA; 

- Participação em Seminário para Organização e Planejamento para o ensino não presencial; 

- Membro da Comissão de Acolhimento e Acompanhamento da Comunidade Acadêmica; 

- Membro da Comissão de Didático-Pedagógica; 

- Membro de Comitê Integrador do Planejamento Tático para o Retorno das Atividades 
Acadêmicas de Maneira Remota. 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

- Desenvolvimento do PPC Engenharia Ambiental e Sanitária  (Comissão); 

- Ciclo de Palestras Virtuais I (Comissão/área técnica); 

- Ciclo de Palestras Virtuais II (Comissão/área técnica); 

- Projeto Minuto da Segurança do Trabalho (Coordenação de Segurança do Trabalho/Área 
Técnica); 

- Desenvolvimento de curso de EPI para feirantes em realidade de pandemia (Comissão 
multiInstitucional/área técnica); 

- Desenvolvimento de projetos ligados À COVID-19. Ex. Teste de EPI, Confecção de máscaras, 
criaçãode vídeos instrutivos, produção de álcool 70%... (Grupo de Pesquisa do IFBA); 

- Orientação e desenvolvimento de TCCs e Relatórios de Estágio. 

 

CORES – COORDENAÇÃO DE REGISTROS ESCOLARES 



- Realização de matrícula dos cursos de graduação e pós-graduação; 

- Emissão de diversos documentos escolares; 

- Atendimento ao público através de e-mail, formulário online e WhatsApp; 

- Alimentação e atualização dos sistemas eletrônicos externos (SISTEC e Educacenso); 

- Criação de Manual de Fluxogramas das atividades da CORES; e 

- Criação de Manual SUAP para Servidores da CORES. 

 

COPEX – COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

- Divulgação de editais externos de fomento;  

- Divulgação e acompanhamento do edital do IFBA vinculado ao CONIF, onde coordenei a 

submissão da proposta “Estratégias de mitigação das consequências socioeconômicas da 

pandemia de COVID-19” que foi classificada entre as 4 propostas de todo IFBA selecionadas.  

- Divulgação e acompanhamento do Edital 11/2020 – PRPGI/PROEX, onde o Campus Ilhéus 

teve uma proposta aprovada na linha 2 deste Edital, intitulada “Avaliação do uso de EPI 

caseiros e insumos químicos artesanais na prevenção e controle da COVID-19” que é esta que 

vem sendo realizada por meio da produção de vídeos sobre diferentes tipos de máscaras, 

procedimentos para confecção dessas máscaras caseiras e protocolo de produção de sabonete 

líquido artesanal. Com esta proposta também ainda iremos produzir sabonete líquido e álcool 

gel para doação a comunidade, produzir protetores faciais de dois tipos (caseiros e 

convencionais) para doação e para isso estamos intencionados em adquirir uma impressora 

3D, que uma vez sendo adquirida poderemos usar em outras ações do Campus. Iremos 

produzir também máscaras artesanais e aventais para doação. Além de realizar estudos para 

avaliar qual a melhor opção desses EPIs para garantia de uma produção efetiva; 

- Divulgação e gerenciamento do Edital do IFmaker que tinha por objetivo apoiar a criação de 

Lab IFMaker nos Campi do IFBA. A proposta do nosso Campus ficou em 5º lugar de todas as 

submetidas ao IFBA. Mas infelizmente não foi contemplada com recurso pois apenas as 3 

primeiras que conseguiram o feito; 

- Realização de estímulo a criação de novos grupos de pesquisa. Onde foram criados mais dois 

grupos o de Práticas Educativas, Docência e Interculturalidade e o de Sustentabilidade e Meio 

Ambiente.  

- Gerenciamento e estímulo a submissão de propostas por parte dos servidores do Campus aos 

editais de pesquisa e extensão de fluxo contínuo em vigência. 

- Divulgação e gerenciamento de 4 editais com fomento da Extensão: Edital nº 

06/2020/PROEX/IFBA - bolsas de iniciação à extensão para o ensino superior – 2020/2021 – 

PIBIEX-ES IFBA; Edital nº 07/2020/PROEX/IFBA - bolsas de iniciação à extensão para o ensino 

médio – 2020/2021 – PIBIEX-EM IFBA; Edital PROEX 08/2020 para apoio financeiro a projetos 



de extensão para atendimento à populações vulneráveis e comunidades tradicionais; Edital 

PROEX 09/2020 para apoio financeiro a projetos de extensão. 

- Divulgação, estímulo e gerenciamento de submissões ao Edital Proex 01/2020 - Chamada 

Interna para Cadastramento no Suap das Ações de Extensão Estratégicas e Emergenciais para 

Ações de Enfrentamento e Difusão de Informações referentes da Covid-19. 

- Divulgação e gerenciamento do Edital nº 05/2020/DPGI/DIREC/Campus de Salvador/IFBA 

Edital de Incentivo a Projetos de Pesquisa, de Inovação e/ou de Extensão. 

- Divulgação e acompanhamento do Edital nº 02/2020/PRPGI/IFBA de 13 de janeiro de 2020 – 

para a SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 2020/2021 - PIBIC-EM – IFBA/CNPq - Edital de Pesquisa. 

- Realização de lives via instagram do Campus sobre diversas ações de pesquisa e extensão 

desenvolvidas no Campus e na Bahia. 

- Participação em diversas reuniões de Coordenadores de Pesquisa; 

- Participação em diversas reuniões de Coordenadores de Extensão; 

- Participação em reuniões do Consepe, como representante de Conselho de Campus; 

- Participação em reuniões do Comitê de Iniciação Científica do IFBA, na qualidade de membro 

representante da área de Ciências Biológicas; 

- Participação da Comissão organizadora do evento URBA2020, representando o IFBA Campus 

Ilhéus; 

- Participação da Comissão Organizadora do I Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação do IFBA; 

- Participação da Comissão Organizadora da 11ª Edição do Curta 5; 

- Participação na qualidade de presidente da Comissão Organizadora do I Festival de Música do 

IFBA Ilhéus; 

- Gerenciamento das matrículas dos dois cursos de especialização latu senso que o Campus é 

polo: Matemática na prática e Ciência é 10; 

- Participação da I Jornada de Extensão do IFBA, representando o Campus Ilhéus; 

- Participação do Grupo ComVIDA-46 representando o IFBA Campus Ilhéus, grupo que visa 

ações na prevenção e controle da COVID-19 na região sul da Bahia; 

- Participação nas reuniões para elaboração do Plano de Cultura do IFBA, na qualidade de 

representante do Campus Ilhéus; 

- Participação do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus 

(COVID-19); 

- Participação da Gestão da assistência Estudantil com a função de gerenciamento de projetos 

vinculados aos Programas Universais; 



- Divulgação e acompanhamento das Olimpíadas Nacional de Ciências (ONC) e Brasileira de 

Astronomia (OBA); 

- Participação em reuniões com o Consórcio Territorial da Bahia, representando o IFBA Campus 

Ilhéus. 

- Participação na Comissão de Capacitação e Acesso aos Meios Não Presenciais para a 

implantação do ensino remoto no Campus: 

 

 


