
 
 

Em atendimento ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 03/2020/DGP/IFBA, que traz orientações 
normativas da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFBA,conforme Resolução CONSUP nº 07 
de 22 de março de 2020 sobre os procedimentos que deverão ser implantados no âmbito do 
IFBA para fins de registro das atividades remotas, e em acordo com OFÍCIO Nº 
1439194/2020/PROEN.REI, que apresenta orientações complementares para preenchimento 
de Plano de Trabalho Remoto aos Docentes, o Comitê Local de Prevenção e 
Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19), constituído pela Portaria nº 026 de 
16 de março de 2020 e retificado pela Portaria nº 028 de 18 de março de 2020, apresenta 
orientações adicionais no que tange à execução das ações acadêmicas, administrativas e de 
gestão ao longo do período em que a referida Resolução esteja em vigor, assim como a 
permanência da Pandemia. 

Os/as servidores/as deverão executar suas atividades remotamente, sendo de 
responsabilidade do dirigente máximo do Campus, em conjunto com chefias imediatas, o 
planejamento, a coordenação e o controle de tais atividades. Além disso, cada chefia imediata 
deverá estabelecer prioridades para execução das demandas sob sua competência, conforme 
previsão dainstrução normativa ME/SEDGG/SGP n° 21,de 16 de março de 2020. 

O Plano de Trabalho Remoto dos servidores/as é um documento de registro de manutenção 
das atividades realizadas pelos/as servidores/as, cujo fim é a salvaguarda das informações de 
ações desenvolvidas por nós no contexto de flexibilização do controle de frequência. 

O registro das atividades remotas deve ser feito diretamente no SUAP, semanalmente, através 
do preenchimento do Plano de Atividades no próprio SUAP, observando-se as seguintes 
recomendações:  

https://portal.ifba.edu.br/coronavirus/orientacao/tutoriaisdgti/suap-registro-de-atividades.pdf 

Caso ainda existam dificuldades em fazer o registro das atividades remotas os/as servidores/as 
também podem abrir chamados para obter suporte através da Central de Serviços, disponível 
no link 

https://portal.ifba.edu.br/coronavirus/orientacao/tutoriaisdgti/roteiro-para-acesso-ao-suap-e-
registro-de-chamados-na-central-de-servicos.pdf 

Sugerimos que docentes façam os registros a partir da publicação dos documentos com 
orientações emitidas pela reitoria. Deste modo, teríamos que registrar de 1º a 3 de abril, de 6 a 
10 de abril e assim sucessivamente, registrando, semanalmente, o que foi desenvolvido 



 
 

durante cada interstício, sem a necessidade de especificar o dia de cada atividade ou a carga 
horária necessária e podendo incluir os dias de sábado caso tenha realizado atividades. Cada 
registro semanal, deverá ser informado à chefia imediata, no próprio Plano de Atividades do 
SUAP; os docentes que atuam em mais de uma forma de ensino ( Integrada/Subsequente ou 
Superior) devem compartilhar a informação com um dos coordenadores de cursos a que 
estejam vinculados, e na descrição das atividades a serem desenvolvidas deverá especificar a 
que forma de ensino está se referindo, mas registrar apenas a um dos chefes imediatos.   

Em relação ao desenvolvimento das atividades dos servidores técnico-administrativos que 
vieram sendo desenvolvidas remotamente desde o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 02/2020/DGP/IFBA, 
de 27 de março de 2020, ressaltamos que as mesmas podem ser registradas a partir da data 
que começaram a ser desenvolvidas, com comunicação para a chefia imediata no próprio 
Plano de Atividades do SUAP. 

Com o intuito de deixar claro para a comunidade os serviços que estarão sendo executados 
remotamente pelos servidores/as do campus Jacobina, listamos, por setor ou categoria, as 
principais atividades previstas - que podem ser ampliadas a depender da necessidade de cada 
gestor ou se o Comitê local considerar relevante a inclusão de alguma atividade relacionada ao 
combate do Coronavírus. Além disso, muitos servidores são membros de comissões de 
trabalho e fiscais de contratos cujas atividades poderão ser executadas remotamente.Para os 
fiscais de contrato, foram passadas orientações, disponibilizados no processo SEI, 
nº.23745.000609/2020-22, documento nº.1431846 e também enviadas por email pelo 
Departamento Administrativo. 

Ainda de acordo com a Resolução nº.07, de 22 de março de 2020 artigo 7º, os/as servidores/as 
devem estar disponíveis. Desta forma, para que a comunicação Institucional seja possível, 
todos/as devem manter seus telefones de contato atualizados e ativos, acessar diariamente o 
e-mail institucional ou outro que tenha sido informado aos respectivos gestores imediatos, 
acessar os sistemas tais como SEI, SIASG, SUAP, dentre outros específicos para 
determinados setores, apontar eventuais dificuldades, dúvidas ou informações que possam 
prejudicar o cumprimento das atividades sob sua responsabilidade. Devem, ainda, dar ciência 
à chefia imediata sobre as ocorrências de licença para tratamento da própria saúde e 
ocorrências de férias. 

 

 

 



 
 

DIREÇÃO GERAL – DG 

- Diretor Geral – DG – Função: Diretor Geral 

Servidor: Ricardo Alcântara Mesquita  E-mail: ricardo.mesquita@ifba.edu.br 

● Realizar atividades administrativas e de gestão (despachos, reuniões e demais 
atividades relacionadas à comissões, às coordenações de cursos, de pesquisa, de 
extensão, diretorias, etc); 

● Emitir despachos de expedientes (SEI, SUAP e e-mails); 
● Autorizar empenhos e pagamentos das despesas do campus, bem como homologar os 

pagamentos no SIAFI; 
● Alimentar e acompanhar o PGC 2021, assim como orientar os setores ligados à DG 

sobre a inclusão das demandas de compras para 2021; 
● Contatar constantemente as Direções de Ensino e Administrativa para alinhamento das 

medidas e orientações em relação aos discentes, quadro de servidores e terceirizados. 

- Gabinete – GAB – Função: Chefe de Gabinete 

Servidor: Juliana Bezerra de Pinho E-mail:juliana.pinho@ifba.edu.br 

● Acompanhar e despachar processos via SEI; 
● Elaborar Portarias, ofícios; 
● Acompanhar demandas via e-mail; 
● Enviar matérias para a Imprensa Nacional. 

- Gerência de Gestão da Tecnologia da Informação – GGTI – Função: Coordenador da 
Tecnologia da Informação 

Servidor Gestor: Ivo Chaves de França E-mail:ivochaves@ifba.edu.br 

Servidor: Thiago Gomes Pereira E-mail:thiago.pereira@ifba.edu.br 

● Monitorar e prestar 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;  

● Prestar 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; 



 
 

● Realizar o planejamento de compras de Insumos de Impressoras Intercampi 
(Levantamento de demandas, cotação de preços, elaboração do DOD, Análise de 
Riscos, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência);  

● Preencher o PGC 2021 e analisar as demandas dos diversos setores para demandas 
preenchidas no PGC que se trate de solução de TIC - Reunião setorial semanal de 
acompanhamento e distribuição de atividades. 

- Departamento de Comunicação – DECOM 

Servidor: Verusa Pinho de Sá E-mail:verusapinho@ifba.edu.br 

● Divulgar nos meios de comunicação, comunicados, notas, matérias de apoio aos 
estudantes e demais documentos institucionais ao longo do período de suspensão das 
atividades; 

● Publicar os conteúdos no site, como notas e portarias, além da atualização de banners, 
destaques de notícias e redes sociais, bem como atualização de conteúdos dos menus 
fixos, como e-mails e dados específicos dos setores; 

● Enviar releases para a imprensa e clipping de notícias; 
● Realizar a alimentação e gerenciamento das Redes Sociais, postando conteúdos no 

feed e storie do Instagram, publicações no Facebook, status e grupo do WhatsApp, 
além de responder a dúvidas nas mensagens privadas ou direct; 

● Acompanhar e compartilhar conteúdos das campanhas da rede de comunicadores do 
IFBA/Conif, MEC/Ministério da Saúde acerca das ações de prevenção e combate à 
Covid-19. 

- Departamento de Audiovisual  

Servidor: Carlos Antônio Santana Damásio  E-mail:carlos.santana@ifba.edu.br 

● Prestar assessoria aos outros setores em relação à elaboração de materiais a serem 
veiculados e publicados; 

● Realizar acompanhamento técnico, editar e revisar materiais em vídeo e áudio; 
● Criar layouts, identidade visual, aplicação de logo em campanhas, em documentos e 

demais materiais; 
● Prestar contínuo suporte no que diz respeito à emissão de certificados; 
● Prestar suporte às atividades da comunicação na publicação de matérias no site, posts 

e conteúdos para as redes sociais do campus. 

 



 
 

- Gerência de Gestão de Pessoas – GGP 

Servidor: Luciano Cerqueira de Oliveira  E-mail:lucianocerqueira@ifba.edu.br 

● Dar andamento aos processos relacionados a contratação e renovação de contrato de 
professores substitutos; 

● Monitorar a data de vigência dos contratos de professores substitutos existentes; 
● Prestar orientações processuais a setores que devem ser demandados nos mais 

diversos assuntos/direitos relacionados ao servidor público Federal. 

- Coordenação de Pesquisa – COPES – Função: Coordenador de Pesquisa 

Servidora Gestora: Patrícia Neves de Medeiros  E-mail:patricianeves@ifba.edu.br 

● Atender à comunidade do IFBA, através do e-mail e do aplicativo whatsapp; 
● Acompanhar e-mails e processos no SEI referentes à coordenação de pesquisa; 
● Acompanhar os editais da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

(PRPGI) em andamento (PIBIC, PIBIC-EM e PIBITI), assim como divulgação das 
etapas e resultados; 

● Acompanhar as orientações e atividades propostas pela PRPGI;   
● Acompanhar, fazer a pré-avaliação e avaliação de projetos via SUAP;   
● Auxiliar os servidores que irão inserir projetos via SUAP, bem como aos que já possuem 

projetos inseridos na plataforma;   
● Participar de reuniões via webconferência, de acordo com a necessidade do IFBA ou 

PRPGI;   
● Acompanhar e divulgar possíveis editais de agências de fomento à pesquisa; 
● Planejar uma proposta de políticas para as ações futuras de pesquisa no campus. 

- Coordenação de Extensão – COEXT – Função: Coordenador de Extensão 

Servidora Gestora: Talita Fernanda Carvalho Gentil  E-mail:talita.gentil@ifba.edu.br 

● Prestar atendimento e assessoramento à gestão, servidores e discentes do IFBA para 
assuntos referentes a extensão;  

● Receber e encaminhar processos eletrônicos enviados via SEI; 
● Acompanhar e-mails da coordenação de extensão, para atendimento às demandas da 

comunidade do IFBA e da sociedade; 
● Realizar pré-avaliação e avaliação de atividades de extensão inseridas no SUAP e 

despachos de competência do setor; 



 
 

● Prestar auxílio aos proponentes para inserir novas propostas de atividades de extensão 
na plataforma SUAP;  

● Prestar auxílio aos coordenadores de atividades de extensão já inseridas no SUAP, 
como: inserir documentos, prestações de contas, conclusões e lições aprendidas;  

● Concluir atividades do planejamento estratégico para definir prioridades da coordenação 
de extensão;  

● Manter o acompanhamento e controle dos projetos, parcerias e das atividades de 
extensão que estão sendo desenvolvidas remotamente;  

● Elaborar um documento didático para inserir as atividades de extensão na plataforma 
SUAP (seguindo orientações do Manual de Extensão);  

● Atualizar informações para a página da extensão hospedada no site do IFBA – Campus 
Jacobina; 

● Realizar reuniões online (via webconferências), conforme demandas do IFBA, PROEX e 
de parcerias;  

● Elaborar relatório de gestão 2019;  
● Realizar o planejamento das capacitações com adequação de material para o curso de 

extensão na modalidade EaD, se possível. 

- Coordenação de Estágio – CEST – Função: Coordenador de Estágio 

Servidora Gestora: Lucília Batista de Santa Rosa  E-mail:luciliarosa@ifba.edu.br 

● Responder às demandas de discentes e coordenadores de curso via e-mail; 
● Manter as empresas parceiras informadas a respeito das ações do IFBA campus 

Jacobina em relativas ao Estágio no atual contexto; 
● Planejar as novas ações em relação à adequação ao novo Calendário Acadêmico e 

continuação dos estágios; 

● Acompanhar, junto às Coordenações de Curso, conclusão de atividades de TCC 
remotas (via webconferência), para devido lançamento do SUAP e envio a esta 
Coordenação. 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO – DEPEN 

- Diretor de Ensino – DEPEN – Função: Diretor de Ensino 

Servidor Gestor: Andson Barreto Rocha E-mail: andson.rocha@ifba.edu.br 



 
 

● Acompanhar constantemente os Sistemas Institucionais, realizando despachos e 
orientações para atendimento das demandas da Reitoria e do Campus, junto aos 
Coordenadores, Docentes, Técnicos Administrativos, Terceirizados e Estudante e 
Responsáveis; 

● Acompanhar e validar Planos Individuais de Trabalho 2020, Relatórios Individuais de 
Trabalho 2019; 

● Alimentar e acompanhar o PGC 2021, assim como orientar aos Coordenadores e 
setores ligados à DEPEN sobre a inclusão das demandas de compras para 2021; 

● Realizar as avaliações dos docentes em Estágio Probatório surgidas; 
● Participar de webconf com membros do Comitê Local de Enfrentamento ao Coronavírus 

-  (COVID 19); 
● Sistematizar levantamento  realizado pelos Coordenadores, com apoio de Docentes e 

TAES na indicação de cursos on line e gratuito para a Comunidade, com apoio do setor 
de Audio Visual e Comunicação na divulgação via redes sociais e portal do campus; 

● Realizar webconf com Comissoes, Conselho de Campus, Coordenadores e TAES; 
● Monitorar os desenvolvimento dos registros de trabalhos dos tecnicos-administrativos 

em educação ligados à Depen e dos docentes junto com seus respectivos 
coordenadores; 

● Orientar Coordenadores para reformulação/revisão dos planos de curso  técnico de 
nível médio nas formas integrada e subsequente para os cursos de Eletromecânica, 
Informática, Meio Ambiente e Mineração; 

● Constituir comissões para planejamento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
2020 e Semana de Consciência Negra, sugerindo o planejamento imediato através de 
Webconf. 

- Assessoria – DEPEN – Função: Assistente da Direção de Ensino  

Servidor Gestor: Mateus Cortes Marcelino   E-mail: mateus.marcelino@ifba.edu.br 

● Acompanhar constantemente as demandas do ensino vias sistemas institucionais, Sei, 
Suap, Webmail, PGC, plano de metas da proap, para atendimento da Reitoria e do 
Campus junto aos  coordenadores, docentes, técnicos-administrativo e estudantes; 

● Sistematizar os planos individuais de trabalho  2020 e os Relatórios Individuais de 
Trabalho 2019 após validação da  Direção de Ensino; 

● Cadastrar junto ao PGC os materiais, equipamentos  e insumos a serem adquiridos 
para o ensino em 2021; 



 
 

● Monitorar a entrega dos planos de trabalhos dos técnicos-administrativos em educação 
ligados à Depen e dos docentes junto com seus respectivos coordenadores, para 
validação pelo Diretor de Ensino. 

- Assessoria – DEPEN – Técnico em assuntos Educacionais 

Servidor: Fernando Santana de Oliveira Santos   E-mail: fernando.santana@ifba.edu.br 

● Receber, organizar e analisar os PIT/RIT e planos de ensino; 
● Planejar a aquisição de materiais e serviços no PGC para 2021; 
● Cadastrar, no SEI, requerimentos de estudantes (eventualmente enviados por e-mail) e 

emitir despachos e pareceres nos processos eletrônicos; 
● Acompanhar e orientar a reformulação dos PPC dos cursos técnicos (a ser realizada 

pelos Conselhos de Curso); 
● Pensar estratégias de reposição de aulas para serem avaliadas pela comunidade após 

o retorno das atividades presenciais. 

- Coordenação dos Cursos Técnicos de Nível Médio – CCMED – Função: Coordenador 
dos Cursos Técnicos do Ensino Médio. 

Servidora Gestora: Jane Eiry Cavalcante Jacinto  E-mail:janeeiry@ifba.edu.br 

● Acompanhar as demandas dos estudantes, da Direção  de Ensino e dos docentes, 
sendo elas: lançamento de notas de estágios e trabalhos de conclusão de cursos 
finalizados, levantamento de cursos on line junto aos docentes para que os mesmos 
sejam disponibilizados aos estudantes, buscando manter a rotina e hábitos de estudos; 

● Orientar e acompanhar os planos de trabalho a serem elaborados pelos docentes e 
técnicos administrativos sob sua  coordenação; 

● Realizar cadastro e alimentação do PGC 2021 para a Coordenação  do Ensino Médio; 
● Participar de webconf com os membros do Conselho de Curso, para iniciar as 

atividades referentes às reformulações dos planos de curso técnico de nível médio  nas 
formas integrada e subsequente, avançando as discussões para posterior apreciação 
pela comunidade acadêmica; 

● Avaliar requerimentos de estágios probatórios dos docentes e técnicos administrativos 
sob sua coordenação. 

- Coordenações de Cursos Técnicos: 

Informática: Servidor Gestor: Alberto Vianna Dias da Silva E-mail:albertovianna@ifba.edu.br 



 
 

Mineração:Servidor Gestor: Frederico Fava Zogheib E-mail:frederico.zogheib@ifba.edu.br 

Meio Ambiente:Servidor Gestor: Leandro Rafael Prado E-mail:leandro.prado@ifba.edu.br 

Eletromecânica: Servidor Gestor: Vitor Otávio Teixeira E-mail:vitor.teixeira@ifba.edu.br 

● Realizar e presidir webconf  com os membros do Conselho de Curso, para iniciar as 
atividades referentes às reformulações dos planos de curso técnico de nível médio  nas 
formas integrada e subsequente, avançando as discussões para posterior apreciação 
pela comunidade acadêmica; 

● Orientar e acompanhar os planos de trabalho a serem elaborados pelos docentes e 
técnicos administrativos sob sua coordenação; 

● Realizar levantamento de cursos on line gratuito  disponível por instituições de  ensino, 
com apoio dos docentes  e Taes, para que os mesmos sejam disponibilizados aos 
estudantes, buscando manter a rotina e hábitos de estudos; 

● Realizar cadastro e alimentação do PGC 2021 para  o planejamento de compras das 
Coordenações; 

● Avaliar e despachar requerimentos de estudantes, e de docentes via SEI, sendo eles: 
processos de reintegração de cursos, aproveitamento de disciplinas,  lançamentos de 
notas de estágios e TCCs  finalizados, avaliação de pedidos de escusas religiosas, 
realizar de avaliação de estágio probatório dos docentes, dentre outros; 

● Formar comissão para planejar o II seminário  de Mineração do Campus Jacobina, 
através de webconf,  realizando convites aos possíveis membros via email institucional 
para planejamento;  

● Formar comissões para planejar o III seminário de Meio Ambiente do Campus Jacobina, 
através de webconf, realizando convites aos possíveis membros via email institucional. 

- Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação – CCINFOSUP – Função: 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação . 

Servidor Gestor: Yuri Bastos Wanderley E-mail:yuri.wanderley@ifba.edu.br 

● Avaliar e despachar requerimentos de estudantes, e de docentes via SEI, sendo eles: 
processos de reintegração de cursos, aproveitamento de disciplinas, avaliação de 
pedidos de escusas religiosas, realização de avaliação de estágio probatório dos 
docentes, dentre outros; 

● Realizar cadastro e alimentação do PGC 2021 para a Coordenação  de Licenciatura em 
Computação; 



 
 

● Formar comissão  para planejar o I Seminário  de Educação e Computação  do Campus 
Jacobina, através de webconf,  realizando convites aos possíveis membros via email 
institucional e iniciando os trabalhos através de Webconf; 

● Realizar Reuniões via webconf com Colegiado e NDE de acordo com  as demandas; 
● Acompanhar as demandas no e-MEC a respeito da participação dos estudantes no  

ENADE 2021. 

- Assessoria – CCINFOSUP – Técnico em Assuntos Educacionais 

Servidor Gestor: Daniel Neves dos Santos Neto E-mail:daniel.neto@ifba.edu.br 

● Verificar diariamente e responder e-mail da Coordenação  e  do SEI da Coordenação do 
Curso e registro na planilha de acompanhamento de processos; 

● Realizar avaliação de atividades AACC cadastradas pelos discentes no SUAP; 
● Acompanhar e registrar o envio dos Planos de Ensino do semestre 2020.1. 

- Coordenação de Registros Escolares – CORES  

Servidora: Ana Maria da Luz Oliveira E-mail:ana.luz@ifba.edu.br 

Servidor: Afonso Henrique Cordeiro Araújo Maia E-mail:afonso.maia@ifba.edu.br 

Servidor: Jácio Carlos da Silva E-mail:jacio.carlos@ifba.edu.br 

● Acompanhar e despachar processos via sei;   
● Alimentar o SUAP referente aos requerimentos via sei;  
● Cadastrar estudantes ingressantes no período letivo de 2020 no SISTEC;   
● Encaminhar email aos  estudantes  referente a requerimentos solicitados na CORES. 

-Biblioteca - BIBLI 

Servidora: Lílian da Cruz de Sousa  E-mail:lilian.sousa@ifba.edu.br 

● Elaborar de relatórios e acompanhar sistemas do MEC a respeito do 
cadastramento/pedido de livros didáticos para 2021; 

● Elaborar Plano de Contingência para o MEC; 
● Planejar o Festival de Leitura para ano de 2020; 
● Realizar levantamento via Pergamum e emissão de relatórios dos estudantes em 

atrasos por conta da suspensão das atividades, buscando informá-los via e-mail. 

 



 
 

- Núcleo de Competência Multidisciplinar e Assistência Estudantil 

• Coordenação de Serviço Social - COSS 

Servidora: Jociane Marta da Silva Correia  E-mail:jociane@ifba.edu.br 

● Planejar a divisão do orçamento destinado ao Programa de Assistência e Apoio ao 
Estudante - PAAE/2020; 

● Elaborar os editais do PAAE e PINA 2020; 
● Divulgar o edital do PINA; 
● Realizar leituras sobre a temática do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas na 

adolescência, com o objetivo de subsidiar os atendimentos realizados na escola; 
● Participar das reuniões de planejamento das atividades do setor multidisciplinar 

(reuniões virtuais); 
● Participar das reuniões do Comitê Local - COVID-19 (reuniões virtuais); 
● Responder às demandas apresentadas pelos alunos (através do e-mail institucional e 

das redes sociais). 

• Coordenação do Serviço de Saúde – SMO 

Servidora: Ariane Queiroz de Sousa  E-mail:ariane.sousa@ifba.edu.br 

Servidora: Fabiana Chagas Oliveira de Franca E-mail:fabiana.franca@ifba.edu.br 

● Realizar atualização de prontuários; 
● Pesquisar/construir instrumentos para registrar os atendimentos em 2020; 
● Realizar levantamento de discentes a serem acompanhados em 2020; 
● Realizar estudos de caso (individualmente e em conjunto com o setor multidisciplinar); 
● Realizar revisão bibliográfica, leitura e compilação de temas que podem subsidiar o 

trabalho realizado no campus; 
● Construir curso de Primeiros Socorros para os servidores; 
● Escrever projeto PINA sobre Fitoterapia; 
● Elaborar cardápios para o ano letivo de 2020; 
● Elaborar processos de aquisição de bens de consumo (recursos próprios) e de gêneros 

alimentícios (recurso PNAE); 
● Estudar/revisar a Política de Assistência Estudantil; 
● Auxiliar no planejamento do processo seletivo do PAAE 2020; 
● Realizar planejamento do setor multidisciplinar para 2020 (programação de eventos e 

ações do setor); 



 
 

● Elaborar PGC 2021; 
● Participar das atividades do Comitê Gestor do COVID-19 (reuniões virtuais); 
● Participar das reuniões de departamento e do setor multidisciplinar (reuniões virtuais); 
● Publicizar e divulgar informações nas diversas mídias para toda comunidade do campus 

Jacobina relacionada à situação da Pandemia, principalmente a situação local e 
regional. 

• Coordenação de Gestão Pedagógica – CGEP 

Servidora: Indaiara Célia da Silva  E-mail:indaiara.silva@ifba.edu.br 

Servidora: Eliene Maria Sales Santos E-mail:eliene.sales@ifba.edu.br 

Servidora: Cacilda Rodrigues de Brito E-mail:cacilda.brito@ifba.edu.br 

● Elaborar, registrar e encaminhar o Plano de Trabalho Remoto do Setor Pedagógico e os 
Planos Individuais de Atividades Remotas das pedagogas do setor via SUAP, bem 
como encaminhar todas as produções do setor pedagógico para a direção de ensino e 
demais profissionais envolvidos/as; 

● Realizar reuniões on-line entre as profissionais do setor pedagógico e também com o 
diretor de ensino; 

● Organizar cronograma de estudos e de encontro virtual do grupo de estudos Genapne 
com a temática “altas habilidades”; 

● Realizar triagem via sistemas institucionais dos estudantes com necessidades 
educacionais específicas e construir  o Plano de Atendimento Educacional  
Individualizado (PEI); 

● Realizar leituras de resoluções, portarias, ofícios, e-mails e notas técnicas oficiais, 
assim como realizar estudos online sobre didática e metodologias específicas de ensino 
a distância. 

● Orientar via SEI, email, whatsapp aos/às docentes para elaboração dos Planos de 
Ensino 2020, analisar tais planos  e elaborar a matriz de análise; 

● Prestar assessoria à Depen sobre EaD e trabalho remoto e encaminhamento de 
materiais relacionados; 

● Elaborar os relatórios Pina 2019 e elaborar proposta para submeter ao Pina 2020; 
● Atender à consulta da reitoria e do diretor geral aos membros do Conselho de Campus 

(por whatsapp) sobre cursos a distância que podem ser oferecidos pelo campus 
Jacobina; 

● Participar de reuniões on-line de Comissões Disciplinares; 



 
 

● Atender às solicitações da reitoria, da direção geral e do diretor de ensino do campus 
Jacobina, bem como produzir e encaminhar as atividades e materiais solicitados ao 
setor pedagógico. 

• Atendimento de Apoio ao Discente – AAD 

Assistentes de Alunos 

Servidora: Vanessa Mendes Brito  E-mail:vanessamendes@ifba.edu.br 

Servidor: Emanuel Fernandes da Silva  E-mail:emanuelfernandes@ifba.edu.br 

● Criar e acompanhar um canal específico para atendimento a dúvidas e solicitações 
discentes; 

● Participar em reuniões de comissões; 
● Organizar ações relacionadas a temas transversais, em conjunto com o setor 

multidisciplinar; 
● Realizar revisão bibliográfica, leitura e compilação de temas que podem subsidiar o 

trabalho realizado no campus, buscando conhecimentos em temas como prevenção do 
uso de drogas, bullying e outros temas transversais. 

Interprete de Libras 

Servidora: Agda Medrado Cortes  E-mail:agda.cortes@ifba.edu.br 

● Realizar atividade de orientação para estudo da discente surda, tradução e 
interpretação em Libras de conteúdo programático estudado em sala e demais materiais 
disponibilizado pelos docentes aos discentes, utilizando ferramentas pautadas em uma 
pedagogia visual, visando dar continuidade ao aprendizado da aluna; 

● Participar no grupo de estudo do Genapne por meio de uma webconferência com 
temática voltada para Altas habilidades; 

● Realizar curso online de Libras básico de 20h para a comunidade IFBA, contribuindo 
para a disseminação da Libras no espaço escolar, aproximando a cultura surda da 
cultura ouvinte bem como favorecendo a socialização de surdos e ouvintes através da 
Libras; 

● Contribuir com o plano de medidas de proteção e divulgação para enfrentamento 
decorrente do COVID-19, por meio de produções audiovisuais com interpretação em 
Libras sobre a campanha de isolamento; 



 
 

● Elaborar ações para assessoria aos docentes visando à promoção da aprendizagem de 
estudantes que apresentam necessidades específicas. 

- Docentes 

Encontre os E-mails de seus docentes aqui: 

https://portal.ifba.edu.br/jacobina/documentos/docentes_lista_2020.pdf 

● Realizar atividades administrativas e de gestão (despachos, reuniões e demais 
atividades relacionadas à comissões, às coordenações de cursos, de pesquisa, de 
extensão, diretorias, etc); 

● Realizar atividades extraclasse (Orientação de TCC, participação em defesas de TCC, 
videoconferências, atendimentos a estudantes etc); 

● Realizar planejamento acadêmico a ser executado após retorno das atividades 
presenciais; 

● Realizar atividades de pesquisa em laboratórios (conforme atividades essenciais 
previstas na resolução 07/2020 CONSUP), centros de pesquisas, grupos de pesquisa, 
comitês, comissões, grupos de trabalho etc; 

● Planejar e desenvolver ações de extensão; 
● Elaborar relatórios técnicos institucionais; 
● Planejar e escrever projetos, produções científicas e materiais didáticos orientadores, 

voltados às atividades de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação para o período de 
quarentena; 

● Emitir despachos de expedientes (SEI, SUAP e e-mails); 
● Elaborar material das disciplinas propedêuticas para ser utilizado durante o projeto 

Acolhe, de reforço para os alunos ingressantes. 

Técnicos em Laboratório 

Servidor: Lucas Jesus de Oliveira  E-mail:lucas.oliveira@ifba.edu.br 

Servidor: Jailton Bezerra da Mota  E-mail:jailtonmota@ifba.edu.br 

Servidor: Helder Alves Oliveira  E-mail:helder.alves@ifba.edu.br 

● Oferecer apoio nos processos de compras para os laboratórios; 
● Organizar novas demandas para o PGC 2021; 



 
 

● Realizar apreciação de novos e existentes materiais teóricos, como manuais, para 
realização das aulas práticas; 

● Planejar a mediação de atividades práticas experimentais e ensaios de pesquisa para 
auxílio das aulas junto aos docentes. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAP 

- Diretoria Administrativa – DAP – Função: Diretor Administrativo 

Servidor Gestor: Aurélio da Silva Bulcão Filho  E-mail:aurelio@ifba.edu.br 

● Enviar solicitações através de e-mail  para as empresas (Contratadas), que prestam os 
serviços continuados, cobrando ações no que diz  respeito  ao coronavirus (Covid-19); 

● Encaminhar notas fiscais e faturas ao departamento financeiro para a liquidação e 
pagamento; 

● Entrar em contato com as empresas contratadas para alinhamento sobre a atuação dos 
funcionários dos serviços essenciais;   

● Entrar em contato com as empresas para a entrega de materiais para a manutenção 
das instalações prediais  do  Instituto;  

● Realizar contato diário com o preposto da  empresa Guardsecure a respeito do 
andamento das atividades de segurança, a fim de saber se houve alguma ocorrência ou 
não. 

- Assessoria – DAP  

Servidora: Leni Nascimento Pereira de Souza  E-mail:leni.souza@ifba.edu.br 

● Receber Notas Fiscais e enviar para Setor Financeiro do campus para pagamento; 
● Produzir Documentos Oficiais; 
● Realizar aberturas de Processos de várias naturezas no Sistema SEI, bem como a 

alimentação de informações no mesmo; 
● Acessar o sistema PGC; 
● Secretariar o Diretor Administrativo em algumas de suas demandas. 

- Coordenação de Compras – CCOM - Função: Gerente de Compras 

Servidor Gestor: Darlei Augusto Batista da Silva  E-mail:darleiaugusto@ifba.edu.br 



 
 

● Administrar o recebimento e a preparação para empenho de processos de solicitações 
de compras por dispensa de licitação e cotação eletrônica e por adesão a pregão de 
outros órgãos; 

● Acompanhar o recebimento e preparação para empenho de processos de serviços 
continuados; 

● Dar apoio nos processos licitatórios da Reitoria que envolvam itens pertencentes a 
Jacobina; 

● Receber e acompanhar o Plano Anual de Contratações no sistema PGC; 
● Realizar envio de notas de empenho e acompanhamento e cobrança da entrega dos 

materiais que foram empenhados; 
● Acompanhar os processos licitatórios no campus e a formalização dos processos de 

contratações de empresas no campus; 
● Preparar os contratos administrativos para assinatura; 
● Formalizar os processos de termos aditivos e todas as alterações contratuais no 

campus; 
● Orientar, sem critério de subordinação, os fiscais dos contratos administrativos, para 

melhor atuação na fiscalização dos mesmos; 
● Receber solicitação de agendamento de veículo oficial; 
● Acompanhar o acesso ao sistema de abastecimento dos veículos no campus, o acesso 

ao sistema de autorização de manutenção dos veículos do campus e a solicitação de 
diárias de motorista junto à empresa Servite. 

- Departamento de Orçamento e Finanças – DOF – Função: Coordenador de Orçamento e 
Finanças 

Servidor Gestor: Higor Danilo Vieira Maia  E-mail:higor.maia@ifba.edu.br 

Servidora: Milena Nascimento Guirra Saturnino E-mail:milena.saturnino@ifba.edu.br 

● Acompanhar demandas no SEI e e-mail institucional; 
● Realizar reunião virtual com a equipe, demandas, alinhamento do processo de trabalho,  

dúvidas e atividades realizadas; 
● Executar despesas: Empenhos, Liquidações/apropriações e pagamento; 
● Elaborar relatórios gerenciais; 
● Realizar Análise das Demonstrações, Conformidade  e Regularizações Contábeis. 

 
 



 
 

- Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado – COPAT – Função: Coordenador de 
Patrimônio e Almoxarifado. 

Servidor Gestor: Marcones Rodrigues dos Santos E-mail:marcones.santos@ifba.edu.br 

● Elaborar documento para controle da movimentação dos bens do Patrimônio; 
● Corrigir os dados de bens já cadastrados com imprecisões quanto aos responsáveis, 

nomes e marcas; 
● Criar planilhas de controle de bens de consumo do almoxarifado adquiridos a partir de 

2016. 
 

 
 


