
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Campus Jacobina

Departamento de Ensino

Atendimento do(a)s servidor(a)(s)(es) TAES e Terceirizado(a)s Contexto: Atividades
de Ensino Emergenciais Não Presenciais - AENPE

Prezadas e prezados, este documento tem a função de elencarmos as atribuições, ações
e intervenções que o(a)s TAE(S) e terceirizado(a)s empreenderão junto à comunidade
acadêmica do IFBA de Jacobina, dentro de suas funções, no contexto de Atividades de
Ensino Emergenciais Não Presenciais - AENPE.
Os documentos que dão base a essas atribuições são as Diretrizes para as AENPE do
campus, Resolução 30 e Plano de Contingência do IFBA.

Contatos dos setores: https://portal.ifba.edu.br/jacobina/ensino/aenpes

Agradecemos o empenho nesse momento de desafios.

Andson Barreto Rocha (Diretor de Ensino)
Fabiana França (Assistente de Direção do Ensino)

SETOR PLATAFORMAS VIRTUAIS UTILIZADAS,

CONTATO E HORÁRIO DE ATENDIMENTO

ATIVIDADES

PROTOCOLO E

REPROGRAFIA

Funcionárias:Eliana Pereira Santos/Edicleide

Santana de Jesus Veloso/Evelin Moreira da

Silva

Email:protocolo.jac@ifba.edu.br

Contato: Telefone e Whatsapp 74 3621 8700

Plataforma: Email/ whatsapp

Horários: Segunda  a Sexta - 08 às 12 e das 13

às 18h.

●Disponibilização do email para realização de

mediação entre os estudantes e demais setores

administrativos do campus.

●Atendimento por telefone de acordo com os dias

de trabalho presencial para orientação e

encaminhamentos necessários, a

servidor(a)(s)(es), estudantes e terceirizado(a)s.

●Elaboração de material impresso solicitado pelos

servidor(a)(s)(es), a serem viabilizados a

disponibilização e entrega para o corpo discente

conforme agendamento prévio.

DEPEN Servidor(a)(s)(es):Andson Barreto Rocha/

Fabiana Chagas Oliveira França/ Fernando

Santana  Oliveira Santos

Email:depen.jac@ifba.edu.br

Contato:74 3621 8725

Plataforma: Email/ Whatsapp

Horários: Segunda, Quarta,  Sexta - 8 às 18h.

Terça e Quinta - 8 às 12h, 18h- 22h

●Disponibilização do número/email para o corpo

docente, Técnicos Administrativos, Pais, Mães,

Responsáveis e Discentes para registro de

demandas e ocorrências.

CENTRAL DE

ATENDIMENTOS -

ASSISTÊNCIA DE ALUNOS

Servidor(a)(s)(es): Vanessa Mendes Brito /

Emanuel Fernandes da Silva / Givaldo da Silva

Visitação

●Atendimentos pelo whatsapp e por e-mail para

todas as turmas com grupos formados pela

DEPEN.



Email: vanessamendes@ifba.edu.br /

emanuelfernandes@ifba.edu.br/

givaldovisitação@ifba.edu.br

Contato: (74) 3621-8721 / (74) 3621-8737

Plataforma:Email / Whatsapp

Horários:9h às 12h/ 13h às 18h.

Mediação entre os estudantes e demais setores

administrativos do campus.

●Disponibilização do número/email para o corpo

docente notificar alguma postura de estudante

inadequada dentro dos ambientes virtuais para

registro de ocorrência.

●Relatório de Gestão.

BIBLIOTECA

Servidor(a)(s)(es): Lílian da Cruz Sousa; Evelin

Moreira

Email:lilian.sousa@ifba.edu.br;

biblioteca.jac@ifba.edu.br;

evelinmoreira13@gmail.com; Biblioteca IFBA

Jacobina no Instagram

Contato:74 3621 8710

Plataforma: Email; Instagram

Horários:08:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h

●Suporte em plataforma virtual para estudantes

com dificuldades de acesso a materiais

bibliográficos.

●Elaboração de material com sites de acesso a

livros com adesão aos nossos cursos oferecidos.

●Tutorial para acesso às bibliotecas virtuais

oferecidas pelo Instituto

●Emissão de documentos

●Atendimento através de email

●Relatório de Gestão.

NAPNE Servidor(a)(s)(es): André Lima / Agda Medrado

/Daniel Neves/ Emanuel Fernandes / Vanessa

Mendes Brito/ Everaldo / Herculano / Erica

Lima

Email: napne.jac@ifba.edu.br

Contato: (74) 3621-8737 / (74) 3621-8721

Plataforma: e-mail / whatsapp

Horários: 9h às 12h e das 13h às 18h

●Promoção da inclusão, acessibilidade para

superação das barreiras tecnológicas ( acredito

que estão pedindo para o contexto da

pandemia)

●Realizar orientação metodológica para

professores e professoras assim como para

estudantes

●Orientações acadêmicas

●Promover a convivência e a experiência

inclusiva com a diversidade no espaço da

escola.

●acompanhamento pedagógico do rendimento

escolar dos estudantes com necessidades

especiais pelo uso da plataforma AVA/IFBA.

CORES Servidor(a)(s)(es): Jácio Carlos Silva, Afonso

Henrique Maia e Ana Maria da Luz

Email: cores.jacobina@ifba.edu.br

Contato: (74) 3621-8705

Plataforma: E-mail institucional:

cores.jacobina@ifba.edu.br;

WhatsApp (74) 3621-8705

Horários: Segunda a sexta-feira, 08h às 12h e

das 14 às 18h

● Tutoriais dos trâmites do setor

● Emissão de documentos: Histórico escolar;

Comprovante de Matrícula; Declarações.

Diplomas

● Procedimentos acadêmicos: Aproveitamento de

estudos; Reintegração;

Conclusão de Curso;

Efetuar Matrícula de ingressantes;

Renovação Institucional;

Renovação de Matrícula; Cancelamento de

Matrícula; Trancamento de Matrícula;

●Matrícula em Estágio/TCC.

● Censos:

Plataforma Nilo Peçanha 2020; EDUCACENSO

2020; CENSUP 2020;

Relatório de Gestão.

● Presencial: Entrega de Diplomas (agendamento

prévio)

SERVIÇO SOCIAL Servidor(a)(s)(es): Jociane Marta da Silva

Correia

Email: jociane@ifba.edu.br

Contatos: 74 3621-8721 / 3621-8737

Plataforma: Teams

Horários: Atendimento nos três turnos, de

acordo com o dia da semana. Verificar junto à

●Orientações sobre o processo seletivo dos

auxílios digitais e do auxílio financeiro

emergencial;

●Realizar pesquisas socioeconômicas que

identifiquem situações de vulnerabilidade social

do estudante;

●Realizar o acompanhamento social dos

estudantes selecionados nos auxílios;
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central de atendimento (Assistentes de

Alunos).

● Identificar fatores sociais e econômicos

presentes nas relações familiares que interferem

no processo de ensino-aprendizagem e propor

alternativas de enfrentamento;

●Atendimento a encaminhamentos do setor

pedagógico.

GELAB Servidor(a)(s)(es): Hélder Alves Oliveira/

Jailton Bezerra da Mota

Email: helder.alves@ifba.edu.br/

jailtonmota@ifba.edu.br

Contatos: 74 99139 9979

Plataforma: email institucional:

helder.alves@ifba.edu.br, Moodle

Horários: Atendendo de segunda a sexta de

acordo com demanda.

●Manutenção preventiva nos computadores dos

laboratórios de informática.

●Orientação quanto ao uso das plataformas

disponibilizadas para aulas online, usando o

tablet e computadores dos laboratórios.

●Atendimento em caráter de plantão/emergência

de acordo com surgimento das demandas.

COORDENAÇÃO

TÉCNICO-PEDAGÓGICA

Servidor(a)(s)(es):Cacilda Rodrigues de Brito

Email:cgep.jac@ifba.edu.br

Contatos:(74) 3621-8724

Plataforma:Teams

Horários:dias úteis das 09h às 12h e das 14h

às 19h.

Verificar junto à central de atendimento.

Servidora:Eliene Maria Sales Santos

Email: eliene.sales @ifba.edu.br

Plataformas para contato: email, Teams,meet e

whatsapp institucional e pessoal.

Horários de atendimento de segunda a sexta

das 09h às 12h e das 15h às 20h (podendo ser

flexibilizado sempre que necessário)

Verificar junto à central de atendimento.

Servidora: Maria Clara Fortes

Email: Maria.fortes@ifba.edu.br ou

clarinha.fortes@hotmail.com

Plataformas para contato: Meet.

Horários de atendimento de segunda a sexta

das 08h às 12 h e das 14h às 18h (podendo

ser flexibilizado sempre que necessário)

Verificar junto à central de atendimento.

●Atendimento às demandas da gestão e

ou/coordenações de cursos , colaborando nas

atividades de ensino, pesquisa e extensão;

●Planejamento das ações pedagógicas que serão

desenvolvidas coletivamente e individualmente,

incluindo os processos formativos;

●Atendimento individual/coletivo aos/às discentes

por agendamento e/ou por demanda

espontânea, por meio do whatsapp institucional

e pelas plataformas TEAMS e MEET , a fim de

orientar acerca da rotina de estudos,retirar

dúvidas e /ou fazer encaminhamentos para o

setor multidisciplinar e /ou coordenação de

curso;

●Atendimento em grupo de whatsapp com

todos/as representantes de turmas dos cursos

integrados para manutenção de contato com as

turmas e orientações por meio desses/as

representantes;

●Reunião com os/as representantes de turma

para orientar e sanar dúvidas concernentes às

atividades não presenciais, no intuito que

compartilhem com suas respectivas turmas;

●Orientação e acompanhamento aos/às

docentes, relativas aos processos

metodológicos e avaliativos nas Aenpes 2021;

●Encaminhamento de estudantes que necessitam

de orientações específicas do setor

Multidisciplinar e ou/Napne;

●Construção, em parceria com o Napne,

estratégias para a inclusão das pessoas com

deficiência nas atividades não presenciais 2021;

●Realizar um trabalho integrado com o setor

multidisciplinar no intuito de desenvolver ações

que envolvem estudantes com problemas de

saúde mental, violência e vulnerabilidade social;

NUTRIÇÃO Servidor(a): Fabiana Chagas Oliveira de

França:

●Atendimento e consultoria nutricional (via central

de atendimento)
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Email: fabiana.franca@ifba.edu.br

Contato: 74 3621-8740

Plataforma: Teams

Horários: Atendimento nos três turnos, de

acordo com o dia da semana. Verificar junto à

central de atendimento.

●Atendimento a patologias específicas (via central

de atendimento)

●Atendimento a encaminhamentos dos setores de

saúde e pedagógico

●Distribuição de kits de alimentação escolar

(mediante inscrição)

SETOR DE SAÚDE Servidor(a)(s)(es): Ariane Queiroz de Sousa

Email: ariane.sousa@ifba.edu.br

Contato: 74 3621-8721/3621-8737

Plataforma: Teams

Horários:  Atendimento nos três turnos, de

acordo com o dia da semana. Verificar junto à

central de atendimento (Assistente de Alunos).

●Consultas de enfermagem;

●Orientações de processos de saúde-doença;

●Orientações de prevenção e promoção da

saúde;

●Orientações sobre COVID-19;

●Atendimento a encaminhamentos do setor

pedagógico;

●Encaminhamento a outros níveis de

atendimento, quando necessário.


