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Diantez daz pandemiaz mundialz dez )OVIDváHz ez suasz consequênciasz naz

realizaçãoz dasz atividadesz administrativasz ez acadêmicasz doz campusz

Juazeiroêz oz )omitêz Localz dez )ombatez aoz )OVIDváHz vemz atuandoz noz

planejamentoz dez açõesz quez minimizemz oz impactoz daz paralisaçãoz dasz

atividadeszezazgarantiazdosz serviçoszessenciaisJz Juntoz comzaz comissãoz

responsávelz pelaz elaboraçãoz doz boletimz informativoz eletrônicoêz

pretendemz manterz az comunidadez atualizadaz sobrez asz principaisz

decisõeszez informaçõesJzOutrasz informaçõeszezdocumentoszpodemzserz

encontradosznazpáginazdozcomitêJ

óz situaçãoz doz Novoz )oronavírusz noz

municípioz dez Juazeirov(óêz assimz comoz noz

mundoz inteiroêz fezz comz quez asz instituiçõesz

reorganizassemzseuszprocessosJzTemendozoz

colapsoznoz sistemazdez saúdeêzporz contazdaz

pandemiazezdoszdiversoszvíruszquezcirculamz

noz períodoêz comoz HáNáz ez Influenzaêz oz

Ministérioz daz Saúdez adotouz oz sistemaz dez

isolamentozsocialzzvzestratégiazutilizadazcomz

sucessoz porz outrosz paísesz assoladosz peloz

vírusz vz comoz medidaz paraz conterz az

transmissãozezreduzirzoznúmerozdezpessoasz

hospitalizadasJz ólémz dessaz medidaêz outrasz

resoluçõeszsãozemitidaszazfimzdezsezevitarzozz

contágioz comoz oz usoz dez máscarasêz higienez

FotoézFernandozPaixão

daszmãosêzreduçãozdezaglomeraçõesêzcuidadoszcomzpessoaszdezmaiorzriscoêzentrezoutrasJzóssimêzozcampuszJuazeiroz

temzbuscadozreadaptarzsuaszatividadeszdezmodozazdarzcontinuidadezaoszserviçoszoferecidoszàzcomunidadeJz

SUSPENSÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO
Umazdaszprimeiraszmedidasz tomadaszapószoz iníciozdazpandemiaz foiz oz esforçozparazgarantirz ozencerramentozdoz

calendárioz ôLáHêz porz meioz daz realizaçãoz dez atividadesz ez conselhosz finaisz emz plataformasz dez interaçãoz onvlineJz

Diantezdissoêzconformezdecisãozdoz)onselhozSuperiorzO)onsupVzdozIF(óêzozcalendáriozacadêmicozôLôLzencontravsez

suspensozatéznovazdeliberaçãoêzbemzcomozozacessozdozpúblicozinternozezexternozaztodaszaszdependênciaszdozIF(óêz

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro/noticias/2020/marco/publicacoes-do-comite-local-de-enfrentamento-ao-coronavirus-e-h1n1-do-campus-juazeiro
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://instagram.com/ifbajua
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excetoqemqcasosqdequrgênciaqeqnecessidadeqextrema)qSaibaqmaisqaqui)

TRABALHO REMOTO
Servidoresqdocentesqeqtécnicosqadministrativosqdoqcampusqtêmqdesempenhadoqsuasqatividadesqdeqformaqremotaáq

sempreqregistrandoqoqplanejamentoqdestasqatravésqdoqSUDPqporqmeioqdoqPlanoqdeqDtividadesqRemotas)qOqConsupq

recomendaqqueáqnoqdesenvolvimentoqdasqatividadesqacadêmicasáqadministrativasqeqdeqgestãoq“aqcomunicaçãoqdiáriaq

nãoq oficialq entreq servidoresRasOq eq setoresq sejaq realizadaq porq meioq doq e(mailq institucionalq eq ferramentasq deq

webconferênciaqdisponíveisqgratuitamenteqnaqinternetáqvinculadaqaoqe(mailqinstitucional”áqcomqoqobjetivoqdoqregistroq

dasqcomunicações)

Mesmoq comq aq suspensãoq doq calendárioq acadêmicoq MíMíáq muitosq professoresq utilizamq dasq Tecnologiasq deq

Informaçãoq eq Comunicaçãoq paraq promoverq atividadesq onlineáq comoq éq oq casoq doq projetoq Saraulaq Inq Liveáq dosq

professoresqJulianaqMousinhoqeqTiagoqFariasáqqueqrealizaramqnoqúltimoqdiaqMúqdeqabrilqumqeventoqvirtualqaoqvivoqporq

meioqdaqplataformaqInstagram)qq

Foto9qFreepik)com

DqatividadeáqinspiradaqnoqManiaqdeqSarauqdoqcampusqJuazeiroáqreuniuq

alunosq eq professoresq paraq socializarq questõesq relacionadasq àq

pandemiaáqbemqcomoqpromoverqfazeresqartísticosqcomoqinstrumentoq

deqresistênciaqeqmotivaçãoqaosqdiasqtãoqáridos)qqDqprofessoraqJulianaq

apresentouq umq recorteq daq musicalidadeq deq Moraesq Moreiraq eq oq

professorq Tiagoq recitouq poesiasq eq leuq umaq deq suasq crônicasq deq

quarentena)qContouqtambémqcomqaqparticipaçãoqdaqjornalistaqJoyceq

GuirraáqdaqprofessoraqDnaqPaulaáqdoqex(alunoqTiagoqCastroáqdaqduplaq

DlineqeqDanielqeqtambémqumqbrindeqmusicalqcomqoqprofessorqRobertoq

Calasans)q Porq fimáq aq liveq encerrouq comq aq vozq inconfundívelq daq

cantoraqBrunaqBarreto)

q

Foto9qReproduçãoqInstagram

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://instagram.com/ifbajua
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/covid-19-consup-suspende-calendarios-academicos-mantem-assistencia-estudantil-e-normatiza-trabalho-remoto
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AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EMERGENCIAL
êí concessãoí doí êuxílioí hinanceiroí kstudantilí emí 4aráterí kmergencialí foií aprovadaí peloí 4OóSUPí atravésí daí

Resoluçãoí nºí ô92úôúô8í Serãoí selecionadosí estudantesí emí situaçãoí deí vulnerabilidadeí socioeconômicaí paraí

atendimentoí enquantoí durarí aí situaçãoí deí calamidadeí públicaí emí virtudeí daí pandemiaí deí 4OV“50q,ºí eí aí

consequenteísuspensãoídasíatividadesípresenciaisínoíâmbitoídoí“h:ê8

óesseícontextoºíparaíoícampusíTuazeiroíforamídisponibilizadosíRví,-8ôôôºôôíUnoventaíeíseisímilíreaisPºíaíprincípioºí

provenienteídoícréditoídaíêssistênciaíkstudantilíparaíoípagamentoídeíúVôíbolsasíemergenciaisºíentretantoºíesseí

podeíserírevistoíemíconformidadeícomíasídemaisíaçõesídoí“h:ê8

êssimºíoí4ampusíTuazeiroºí informaíqueíjáíseí

encontramí abertasí así inscriçõesí paraí

concessãoí doí êuxílioí hinanceiroí kstudantilºí

emí 4aráterí kmergencialºí paraí estudantesí

matriculadosí nosí cursosí Subsequentesí eí

“ntegradoídoícampus8í

êsí inscriçõesí poderãoí serí realizadasí viaí

formulárioí onlineºí jáí oí envioí deí documentosí

deveíserífeitoíporíe0mailâíass8jua)ifba8edu8brí

duranteí oí períodoí deí ú92ôI2úôúôí aí

qô2ôD2úôúô8í 4onsulteí oí editalí completoí noí

nossoíportal8 hotoâíhreepik8com

ECONOMIA E CIDADANIA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Oí 4ampusí Tuazeiroí realizouí umaí campanhaí paraí orientarí aí comunidadeí doí municípioí sobreí oí auxílioí deí

emergênciaºíconcedidoípeloíGovernoíhederalíparaípessoasíemícondiçãoídeívulnerabilidadeísocioeconômicaºínesteí

contextoídeípandemiaídaí4ovid0q,8

Prevendoí possíveisí dificuldadesí deí acessoí aí esseí direitoºí algumasí

servidorasí eí servidoresí daí “nstituiçãoí seí disponibilizaramí aí ajudar8í

kntreí elasºí aí professoraí Priscilaí 7artinsºí queí éí 4oordenadoraí deí

Pesquisaíeíkxtensãoídoícampusíeíidealizadoraídoíprojetoí“kconomiaíeí

4idadaniaíemíTemposídeíPandemia”8

êí equipeí doí projetoí Ekconomiaí emí temposí deí pandemiaEí avaliouí

positivamenteí oí alcanceí dasí ações8í horamí cercaí deí qDôí pessoasí

atendidasí entreí osí diasí qôí eí q12ôI8í êlgumasí pessoasí queí tiveramí oí

auxílioí emergencialí liberadoí entraramí emí contatoí depoisí paraí

agradecerípelaíorientaçãoíqueíreceberam8íkmísumaºíoíprojetoíatingiuí

osí seusí objetivosºí levandoí informaçõesí legaisí eí tecnológicasí

importantesíparaíajudaríaícomunidadeídeíTuazeiroíeíregiãoínoíacessoí

aoíauxílioíemergencial8

https://forms.gle/YNibE7B3wsMWhX3n6
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro/noticias/2020/abril/inscricoes-abertas-para-concessao-do-auxilio-financeiro-estudantil
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://instagram.com/ifbajua
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ORÇAMENTO E COMPRAS PARA 2020
OJorçamentoJéAéAJdoJcampusJJuazeiroJfoiJestabelecidoJemJR5JE)ÉêÉ)âAÉ3%E3JdivididoJemJOrçamentoJdeJGestãoJvR5J

E)éé%)êqá3ÉÉGJeJOrçamentoJdoJPBBEJvR5JqEá)q%%3A%G

EsseJ orçamentoJ deJ gestãoJ éJ oJ queJ mantémJ oJ funcionamentoJ dasJ atividadesJ acadêmicasJ eJ administrativasJ doJ

campus)J ÉJ compostoJ emJ %é8J deJ custosJ fixos3J queJ sãoJ osJ contratosJ comJ asJ empresasJ terceirizadasJ deJ limpeza3J

vigilância3JapoioJadministrativoJeJmanutenção)JOJrestanteJdoJorçamentoJdeJgestão3JouJseja3Jqâ83JsãoJdenominadosJ

custosJvariáveis3JincluindoJdespesasJdeJfornecimentoJdeJáguaJeJenergia3JmaterialJdeJlimpezaJeJdeJexpediente3JentreJ

outrasJdespesas)

FotoFJFreepik)com

FonteFJDEPBDJJuazeiro

OJ 7hefeJ doJ DepartamentoJ Bdministrativo3J PauloJ Frederico3J J afirmaJ queJ comJ aJ paralisaçãoJ dasJ atividadesJ noJ

campusJdevidoJaJpandemiaJdoJcoronavírus3JoJIF"BJestáJmantendoJosJcontratosJcomJasJempresasJterceirizadasJe3J

consequentemente3J oJ empregoJ dosJ colaboradoresJ dessasJ empresas3J comJ isso3J osJ custosJ fixosJ seJ mantém)J $PorJ

outroJlado3JosJcustosJvariáveis3JemJespecial3JfornecimentoJdeJáguaJeJenergia3JtivemosJreduçõesJnasJfaturasJdeJÉê8J

R5JqEá)q%%3A%J

R5Jx%A)qáé3ÉéJ
R5Jê%%)Aêx3AqJ

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://instagram.com/ifbajua
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FERAS IFBA 2020
O0campus0Juazeiro0 iniciou0EPEP0com0ótimas0notícias0de0aprovações0dos0nossos0estudantes0nas0mais0renomadas0

universidades0 da0 região%0 Os0 egressos0 do0 integrado0 comprovaram0 na0 prática0 a0 educação0 pública:0 gratuita0 e0 de0

qualidade0recebida0durante0os0três0anos0de0curso%0Vários0são0os0casos0de0sucesso:0confira0alguns0abaixo9

e0hNá:0respectivamenteí:0afirmou0Paulo%

Segundo0o0servidor0Ezequias0do0Ouro0Neto:0do0Setor0de0Licitações:0Compras0e0Contratos0do0campus:0no0primeiro0

trimestre0de0EPEP0foram0efetuados0processos0para0empenho0de0serviços0continuados:0serviços0que0asseguram0o0

funcionamento0 do0 campus0 qlimpeza:0 manutenção0 predial:0 segurança0 patrimonial:0 apoio0 administrativo:0

fornecimento0 de0 energia0 elétrica0 e0 água:0 manutenção0 e0 abastecimento0 de0 veículos:0 etc%ê%0 Já0 para0 o0 segundo0

trimestre:0o0campus0já0fez0a0aquisição0de0álcool0gel0para0medidas0de0combate0ao0Covid0S1:0além0disso:0seguem0em0

andamento0os0processos0para0aquisição0de0gêneros0alimentícios0pelo0PN!E:0cursos0de0capacitação0para0pregoeiros0

e0também0concessão0de0uso0para0o0espaço0da0cantina%0Mais0informações0na0Página0de0Licitações0e0Contratos%

!0Pedagoga0e0Chefe0de0Departamento0de0Ensino:0Vânia0Silva:0ressalta0que0o0campus0tem0uma0história0de0inclusão0

muito0 bonita0 e0 tem0 conseguido0 atender0 ao0 seu0 público3alvo:0 conforme0 definido0 na0 legislação%0 0 “Vocês:0 queridos0

alunos:0só0nos0tem0trazido0alegrias%0Parabéns0pelo0esforço0e0pela0dedicaçãoó0Estamos0muito0orgulhosos0em0fazer0

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro/menu-administrativo/licitacoes-e-contratos
https://instagram.com/ifbajua
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
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NOVA GESTÃO

parteâdaâsuaâtrajetória”IâdisseâVâniaPâ"ssesâresultadosâsãoâfrutosâdoâempenhoâdeâtodosâosâservidoresIâprofessoresâeâ

técnicosâadministrativosPâ “OâHepenIâHireçãoâúeralIâ docentesIâyR-Pâeâ todaâaâequipeâadministrativaâdoâ campusâ seâ

enchemâ deâ felicidadeâ porâ saberâ queâ vocêsâ estãoâ preparadosâ paraâ atuarâ emâ umaâ sociedadeâ cadaâ vezâ maisâ

competitivaPâVocêsâtêmâdemonstradoâcapacidadeâdeâvencerâasâdificuldadesâeâseâinseriremânosâmundosâdoâtrabalhoâ

eâacadêmicoâcomâcompetênciaIâestãoâprontosâparaâalçaremânovosâvoosE”IâcompletouâaâchefeâdoâHepenP

Toto3âTreepikPcom

yoâ diaâ FºqêFqFêFêIâ porâ meioâ daâ portariaâ nºâ º0:Iâ publicadaâ noâ Hiárioâ Oficialâ daâ UniãoIâ oâ professorâ deâ

9ontabilidadeIâTernandoâPaixãoIâassumiuâcomoâsubstitutoâoâcargoâdeâHiretorâúeralâdoâcampusâLuazeiroPâ-ssimIâosâ

indicadosâ paraâ osâ cargosâ deâ chefiaâ dosâ Hepartamentosâ -dministrativoâ eâ deâ "nsinoIâ foramâ osâ servidoresâ Pauloâ

TredericoâeâVâniaâSilvaIârespectivamentePâ-ânovaâgestãoIâqueâiniciaâseusâtrabalhosâemâumâperíodoâbastanteâdelicadoâ

deâcombateâaoâyovoâ9oronavirusIâestáâotimistaP

SegundoâoâdiretorâTernandoIâaâgestãoâdoâcampusâtemâtrabalhadoâemâ

açõesâdeâenfrentamentoâaoâ9OVRHA!7âeâà!y!Pâã"stamosâcomâasâaulasâ

suspensasâ eâ aguardandoâ umaâ novaâ posiçãoâ paraâ aâ retomadaâ doâ

calendárioâFêFêPâTemosâseguidoâsempreâasâorientaçõesâdosâórgãosâdeâ

saúdeâ eâ buscadoâ medidasâ queâ proporcionemâ aâ segurançaâ aosâ

profissionaisâ eâ alunosâ noâ retornoâ àsâ aulasãIâ disseâ TernandoPâ -indaâ

segundoâoâdiretorIâoâcampusâestáâàâdisposiçãoâdaâcomunidadeânesseâ

momentoâdeâcalamidadeIâãTemosâprojetosâqueâauxiliamâaâcomunidadeâ

noâ recebimentoâ dosâ auxíliosâ emergenciaisâ eâ tambémâ outrosâ queâ

proporcionamâ aâ manutençãoâ doâ contatoâ comâ osâ alunosâ duranteâ oâ

períodoâdeâsuspensãoâdasâatividadesâpresenciaisPâ"mâbreveâestaremosâ

deâvoltaâcomâtodaâaâsegurançaâparaâaânossaâcomunidadeâacadêmicaãPâ

9onfiraâ entãoâ comoâ ficouâ aâ equipeâ deâ gestãoâ apósâ aâ nomeaçãoâ doâ profPâ TernandoIâ bemâ comoâ seusâ respectivosâ

contatos3

9hefiaâdoâHepartamentoâdeâ"nsino3âVâniaâSantosâdaâSilvaâOliveiraâAâdepenPjuazeiroíifbaPeduPbr

9hefiaâdoâHepartamentoâ-dministrativo3âPauloâTredericoâAâdepadPjuazeiroíifbaPeduPbr

9hefiaâdeâúabinete3â"rinalvaâRodriguesâdaâ9ruzâAâgabinetePjuazeiroíifbaPeduPbrâ

9oordenadoraâdeâúestãoâdeâPessoas3â9atianeâ"vangelistaâdaâSilvaâAâcogepPjuazeiroíifbaPeduPbr

9oordenadorâdeâ9omunicação3âàeraldoâúonçalvesâMimaâLuniorâAâcomunicacaoPjuaíifbaPeduPbr

9oordenadoraâdeâRegistrosâ"scolares3âSandraâ1andeiraâôartinsâAâcoresPjuaíifbaPeduPbr

9oordenadoraâdoâ9ursoâdeâ-dministração3ââLulianaâôousinhoâSaphiraâ-ndradeâAâjulianamousinhoíifbaPeduPbr

9oordenadoraâdoâ9ursoâdeâSegurançaâdoâtrabalho3âTernandaâdosâPassosâRibeiroâAâfernandaPpassosíifbaPeduPbr

9oordenadoraâdeâPesquisaâeâ"xtensão3âPriscilaâôartinsâdeâOliveiraâSantanaâAâextensaoPjuazeiroíifbaPeduPbr

9oordenadorâdeâPatrimônioâeâ-lmoxarifado3âôayconâ-ndersonâdaâSilvaâ1arrosâAâcopatPjuaíifbaPeduPbr

Hepartamentoâdeâ9ontabilidadeIâOrçamentoâeâTinanças3âMucianoâSantosâdaâúamaâAâdcofPjuaíifbaPeduPbr

9oordenaçãoâdeâMicitaçõesIâ9omprasâeâ9ontratos3â"zequiasâôagnoâdoâOuroâyetoâAâcomprasPjuazeiroíifbaPeduPbr

https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://instagram.com/ifbajua
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Noletim1 elaborado1 conforme1 a1 portaria1
interna1nº1JGvJHJHV

TextoO
Ena1Paula1Rocha1dos1Santos
Endreia1óuciana1Macêdo
kaisa1Valverde1dos1Santos
Úeraldo1Uonçalves1óima1Çunior
óucas1Rafael1de1Nrito1kantas
Manoel1Messias1Elves1Santos1Çúnior
Simone1Eline1Eraújo1Uuimarães1de1Sá

RevisãoO
Ena1Paula1Rocha1dos1Santos
Úeraldo1Uonçalves1óima1Çunior

kesign1e1kiagramaçãoO
Úeraldo1Uonçalves1óima1Çunior

NÃO CUSTA RELEMBRAR
E1importância1da1adoção1de1medidas1sociais1e1higiênicas1é1uma1estratégia1

executada1com1base1em1estudos1científicos1realizados1até1o1momentoV1

Elgumas1das1recomendações1do1MinV1da1Saúde1para1prevenção1à1FOVQkDGà1sãoO

D1óave1com1frequência1as1mãosê1com1água1e1sabãoê1ou1então1higienize1

com1álcool1em1gel1éHAV

D1Eo1tossir1ou1espirrarê1cubra1nariz1e1boca1com1lenço1ou1com1

o1braçoê1e1não1com1as1mãosV

D1;vite1tocar1olhosê1nariz1e1boca1com1as1mãos1não1lavadasV

D1Eo1tocarê1lave1sempre1as1mãos1como1já1indicadoV

D1Mantenha1distância1de1mais1de1G1metro1de1outra1

pessoaV

D1;vite1abraçosê1beijos1e1apertos1de1mãosV1

D1Úigienize1com1frequência1o1celular1e1os1

brinquedos1das1criançasV

D1Não1compartilhe1objetos1de1uso1pessoalê1como1

talheresê1toalhasê1pratos1e1coposV

D1Mantenha1os1ambientes1limpos1e1bem1

ventiladosV
"otoO1"reepikVcom

D1Mantenha1rotinas1e1 tarefas1 regulares1sempre1que1possível1e1crie1

novas1num1ambiente1diferenteI1

D1Siga1as1notícias1 confiáveis1e1evite1boatos1e1 Tfake1newsT1que1vão1

somente1causar1mais1desconforto1e1dissaborI1

D1 Eprenda1 exercícios1 físicos1 simples1 para1 fazer1 em1 casa1 todos1 os1

dias1 durante1 o1 isolamento1 e1 a1 quarentena1 para1 não1 reduzir1 a1

mobilidadeI1

D1"ique1em1contato1e1mantenha1sua1rede1de1amigos1e1conhecidosê1

ainda1que1isolado1tente1ao1máximo1manter1sua1rotina1e1crie1novasV

Saiba1o1que1procurar1de1acordo1com1os1sintomasO
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Sintoma1de1corizaê1febreê1tosse1e1falta1de1arV

Sintoma1de1corizaê1febre1e1tosseV

Sintoma1de1coriza1e1febreV

Sintoma1só1de1corizaV
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