
 

 
 

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

Direção Geral 
 

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

 
 
Prezadas e prezados, este documento tem a função de elencarmos as atribuições, ações 
e intervenções que os TAES 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.  
 

Ricardo Alcântara Mesquita (Diretor Geral) 
Juliana Bezerra de Pinho (Chefe de Gabinete) 

 
 

SETOR  
 

PLATAFORMAS VIRTUAIS 
UTILIZADAS, CONTATO E 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO  

 ATIVIDADES  

DG/GABINETE Servidor(a)(s)(es): Ricardo Alcântara 
Mesquita/Juliana Bezerra de Pinho 
Email: gabinete-jacobina@ifba.edu.br / 
dg.jac@ifba.edu.br 
Contato: Ricardo: (74)3621 - 8739/ 
Juliana: (74)99945-3335 
Plataforma: Meet ou Teams 
Horários: manhã, tarde e/ou noite a 
depender da demanda. 

● Disponibilização do número/email para 
o corpo docente, Técnicos 
Administrativos, Pais, Mães, 
Responsáveis e Discentes para registro 
de demandas e ocorrências, bem como 
para comunidade externa para 
atendimento de demandas que envolvam 
o campus; 
● Acompanhamento de processos no 
SEI e atendimento à demandas vindas 
do e-mail institucional e whats app; 
● Assessoramento a Direção Geral e ao 
Conselho de Campus; 
● Despachos de expedientes solicitados 
pelas Direções de Ensino, Administrativa, 
Coordenações e demais setores; 
● Atendimento aos expedientes da 
comunidade/público externo; 
● Realização de expedientes referentes 
a fiscalização dos contratos das 
empresas terceirizada  Servite e MBM 
Seguradora. 
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GESTÃO DE 
GERÊNCIA DA 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Servidor(a)(s)(es): Ivo Chaves de 
França/Thiago Gomes Pereira 
Email: cgti.jacobina@ifba.edu.br 
Contato: Ivo: (74)3621 - 8703 
(Whatsapp apenas)/Thiago: (74)3621 - 
8733 (Whatsapp apenas) 
Plataforma: Meet ou Teams 
Obs.: utilizar Central de Serviços 
SUAP para abertura de chamados, 
preferencialmente e sempre que 
possível. 
Horários: Ivo: 08h às 12h e das 14h às 
18h/Thiago: 08h às 12h e das 13h às 
17h 

● Acompanhamento e manutenção da 
infraestrutura TI campus (Internet, 
Intranet, Telefonia IP, Câmeras IP, Rede 
Wireless); 
● Atendimento e suporte presencial no 
campus (quando estritamente necessário 
e previamente agendado) no suporte às 
atividades de ensino e administrativas 
que demandam soluções de TI e 
configuração de equipamentos de 
usuário para uso remoto; 
● Criação de contas institucionais para 
acesso ao SUAP, SEI, Webmail, AVA, 
Google Workspace e Office365; 
● Apoio na gestão da infraestrutura, 
funcionalidades e controle de 
acesso/permissões do Moodle 
Institucional em parceria com a DGTI; 
● Monitoramento e suporte aos serviços 
internos de TIC do campus (Servidores 
de arquivos, de domínio, backup, 
monitoramento de câmeras IP), a fim de 
garantir funcionamento e disponibilidade 
para os usuários com acesso remoto; 
● Suporte aos usuários com demandas 
diversas aos sistemas institucionais 
(SUAP, SEI, SIP, WebMail, Portal, 
Webconferências) e acesso aos arquivos 
do campus de forma remota, através da 
VPN. 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO E 
AUDIOVISUAL 

Servidor(a)(s)(es): Verusa Pinho 
Email: decom.ifba@gmail.com I 
decom.jac@ifba.edu.br I 
verusapinho@ifba.edu.br  
Contato: e-mails listados acima, site 
oficial do campus e instagram 
institucional 
Plataforma:portal.ifba.edu.br/jacobina I 
@ifba.jacobina (Instagram) 
Horários: manhã, tarde e/ou noite a 
depender da demanda 

● Gerenciamento do Instagram e dos e-
mails institucionais, sobretudo interação 
com internautas e publicação de posts; 
● Atualização de notícias/notas, páginas 
fixas e destaques da home, incluindo 
conteúdos textuais, audiovisuais e redes 
sociais; 
● Elaboração de matérias, com 
publicação no site, compartilhamento via 
insta e/ou lista interna + adaptação p/ 
releases;  
● Publicação de documentos oficiais, 
como portarias, bem como notas 
(incluindo revisão textual); 
● Relacionamento com a imprensa: envio 
de releases e clipping de notícias. 
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