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PARCERIA ENTRE IFBA E UNIVASF OFERTA 
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO GRATUITO A 
SERVIDORES, ESTUDANTES E FAMILIARES

UmaEparceriaEentreEoEInstitutoEFederalEdeEEducaçãoSE‘iênciaEeETecnologiaEdaEOahiaEAIFOâ)EeEaEUniversidadeEFederalE

doEValeEdoESãoEFranciscoEAUnivasf)EvaiEofertarEgratuitamenteEoEserviçoEdeEatendimentoEpsicológicoEindividualizadoEaE

servidoresSE terceirizadosAas)SEestudantesEeEfamiliaresEdaEcomunidadeEIFOâDE’esenvolvidoEpeloEcampusEJuazeiroEdoE

IFOâSEemEarticulaçãoEcomEoEServiçoEdeEPsicologiaEEscolarEdaEUnivasfSEoEprojetoEtemEcomoEobjetivoEprincipalE“cuidarE

emocionalmenteE daE nossaE comunidade”SE explicaE oE professorE âltairE dosE SantosE PaimSE doE campusE JuazeiroSE queE

lecionaEaEdisciplinaEpsicologiaDEâlémEdissoSEressaltaEoEdocenteSEoEprojetoEéEtambémEumE“espaçoEdeEformação”EdasE

estagiáriasSE queE sãoE formandasE eE têmE orientaçãoE doE professorE doutorE MarceloE RibeiroSE orientadorE deE estágioE doE

cursoE deE PsicologiaE doE campusE PetrolinaE APE)E daE UnivasfSE eE supervisãoE doE professorE âltairE PaimSE noE contextoE doE

IFOâD

“âE intençãoE originalE eraE queE aE parceriaE comE aE UnivasfE atendesseE especificamenteE àE comunidadeE vinculadaE aoE

campusEJuazeiroSEmasEobservamosEqueSEdentroEdaEpossibilidadeEdoEtrabalhoEremotoSEoEtrabalhoEpodeEserEestendidoE

–EcomoEjáEestáEsendoE–EparaEtodosEosEcampiEinteressadosEnaEsuaEexecução”SEcontaEâltairDEESegundoEeleSEestáEsendoE

articuladaEaEprestaçãoEdoEserviçoEaoEcampusEEunápolisEparaEoEqualEnoEúltimoEdiaE“qEdeEoutubroEfoiErealizadoE“umE

diaE comE osE servidoresE naE aberturaE dasE âENPEsE [âtividadesE EducacionaisE NãoE PresenciaisE Emergenciais]”DE âE

atividadeE teveEcomoE temaE “EntreE falaEeEescuta”SEqueEdiscutiuE “aE importânciaEentreE falaEeE silêncio”EeEdasE relaçõesE

entreEservidoresD

OEprofessorEMarceloERibeiroSEqueEintegraEoE‘olegiadoEdoEcursoEdeEPsicologiaEdaEUnivasfSEemEEPetrolinaSEEinformaEqueE

aE propostaE deE estágioE desenvolvidaE recentementeE emE parceriaE comE oE IFOâE eE intituladaE ‘‘onvivênciaSE oE fazerE doE

cuidadoEemErede’EcontaEatualmenteEcomEquatroEestagiáriasEdeEpsicologiaSEsobEaEsuaEorientaçãoSEeEseE inscreveEnoE

contextoEdaEpandemiaSEcomEaErealizaçãoEdeEatividadesEremotasD

AâltairEPaimEeEFernandoEPaixãoSEdoEcampusEJuazeiroEdoEIFOâSEeEMarceloERibeiroSEdaEUnivasf)
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O, diretorêgeral, do, campus, Juazeiroh, 6ernando, Paixãoh, explica, que, para, solicitar, o, serviço, de, , atendimento,

psicológico, individualizadoh, os, interessados, devem, procurar, o, serviço, de, atenção, à, saúde, do, campusá, O, projeto,

inclui, a, implementação, de, outros, dois, tipos, de, atividadesá, Uma, delas, é, a, realização, das, rodas, de, conversah,

voltadas, para, o, compartilhamento, de, informações, e, orientações, com, temas, variadosh, e, oficinas, que, têm, um,

caráter,mais,prático,sobre,temas,que,podem,ser,propostos,pela,comunidade,do,L691,ou,identificados,pela,equipe,

da,UNLV1S6,como,assuntos,cuja,abordagem,é,relevante,no,momentoá

“4stamos, muito, felizes, com, essa, parceria, com, a, Univasf, nessa, área, de, apoio, psicológicoá, Para, nósh, é, muito,

gratificante,ter,esse,projeto,sendo,executado,no,campusá,Temos,demandas,da,comunidade,nesse,aspecto,que,o,

projeto,vai,poder,atender”h,declara,6ernando,Paixãoá

PROJETO DO IFBA CAMPUS JUAZEIRO DOA 
MAIS DE 500 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL 

PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA REGIÃO
1,Secretaria,de,Saúde,de, Juazeiroh,o,Gospital,Universitário,da,UNLV1S6,e,o, L691, receberamh, juntosh,a,doação,de,

mais, de, “BB, litros, de, álcool, em, gel, TB°, LNPM, produzidos, e, distribuídos, pelo, Projeto, “[ontribuição, do, L691, na,

produção,de,sanitizantes,para,atuação,no,combate,à,[OVL]êAH,na,região,do,Vale,do,São,6rancisco”h,desenvolvido,

em,parceria,pelo,campus,Juazeiro,do,L691,e,a,UNLV1S6á

“No,primeiro,loteh,fizemos,uma,produção,de,VBB,litros,e,distribuímos,para,a,Secretaria,de,Saúde,de,Juazeiro,[mais,

de, ABB, litros]h, para, o, Gospital, Universitário, da, Univasf, [AASh“, litros], e, também, para, uso, do, L691, [AAE, litros]á, No,

segundo, momentoh, produzimos, mais, de, NBB, litros, de, álcoolh, que, também, foram, doados”h, explicou, o, professor,

6ernando,Paixãoh,diretor,do,campus,Juazeiro,e,coordenador,do,projetoh,ao,destacar,que,o,Gospital,Universitário,da,

UNLV1S6, é, referência, no, tratamento, da, [OVL]êAH, na, regiãoá, 1s, doações, foram, entregues, pelos, professores,

Severino,2omes,e,6ernando,Paixãoh,ambos,do,campus,Juazeiroá

VÍRUS ELIMINADO EM 30 SEGUNDOS 
1, pesquisadora, e, professora, de, química, Maria, Lair, Sabóiah, do, campus,

Juazeiroh, lembra,que, desde, o, início,da, pandemia, são, recorrentes,as, notícias,

sobre,a,falta,de,insumos,básicosh,“que,tem,ocorrido,devido,à,elevada,demanda,

urgente,de,materiais”h,para,uso,dos,profissionais,da,saúde,que,estão,na,linha,

de,frente,do,combate,à,[OVL]êAHá,,]evido,à,escassez,de,tais,insumosh,“muitos,

destes,profissionais,têm,estado,ainda,mais,vulneráveis”á

CARTILHA
6ormada,por,docentes,e,estudantes,do,L691,e,da,UNLV1S6h,a,equipe,do,projeto,

também, produziu, uma, cartilha, informativah, em, formato, digitalh, sobre, a, Professora,Maria,Lair,Sabóia
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doença,causada,pelo,novo,coronavírus6,,Ulustrada,e,com,linguagem,simplesZ,a,publicação,reúne,informações,sobre,

sintomasZ, cuidadosZ, produtos, de, limpeza, e, higienização, recomendados, pela, 8nvisaZ, mitos, e, verdades, acerca, da,

covid50é6

CAMPUS JUAZEIRO REALIZA O IV SEMINÁRIO 
DANDARAZUMBI COM O TEMA AFROFUTURISMO:

O PASSADO É O FUTURO
8,quarta,edição,do,Seminário,RandaraZumbi,ocorreu,nos,dias,0BZ,0J,e,0“,de,Rezembro,de,x2x2Z,com,exibição,no,

canal, oficial, do, Youtube, do, UG38, campus, Nuazeiro6, Lom, o, tema, “8frofuturismo”, o, passado, é, o, futuro”Z, o, evento,

contou,com,mesas,de,debate,com,os,temas,afrofuturismoZ,,afroempreendedorismoZ,vidas,negras,e,redes,sociais,e,

literatura,afrocentrada,eZ,devido,ao, formato,onlineZ, teve, convidados,não,apenas,do,eixo, Nuazeiro5PetrolinaZ,mas,

também,de,SalvadorZ,8lagoas,e,3rasília6,Ém,adição,às,mesas,de,debateZ,ocorreram,também,quatro,oficinas”,beleza,

e,estética,negraZ, criação,de,podcastsZ,direito, constitucional, e, raça,e,escrita, literáriaZ, além,de,uma,apresentação,

musical,e,uma,intervenção,teatral,do,coletivo,Lanto,do,3odeZ,grupo,de,teatro,formado,por,servidoras,docentes,e,

técnicas,do,campus,NuazeiroZ,com,a,leitura,do,conto,“Olhos,R’Água”,de,Lonceição,Évaristo6

O,evento,contou,com,0Jx,inscritos,como,ouvintes,e,:Y,pessoas,inscritas,nas,oficinas,e,segue,disponível,para,acesso,

no, canal, oficial, do, Youtube, do, UG38, campus, Nuazeiro, com, interpretação, em, ôU3R8SZ, realizada, através, do,

comprometido,engajamento,de,intérpretes,de,vários,campi,do,UG38,em,torno,de,uma,educação,acessível,a,todos7

as6,8,comissão,organizadora,foi,formada,pelos,professores,e,professoras,Élide,Élen,SantanaZ,8ltair,PaimZ,yrazyelle,

ReisZ, Nailson, de, Souza, e, Roberto, LalasansZ, pelo, Técnico, 8dministrativo, ôucas, Rafael, Rantas, e, contou, com,

colaboração,da,professora,8driana,Pinheiro,e,seus,orientandos,do,Programa,PU3UR,em,parceria,com,a,UNUV8SG6,

Também, foi, realizado, o, primeiro, Loncurso, de, ôiteratura, e, 8rtes, yráficas, 8frocentradasZ, em, que, os, estudantes,

tiveram,a,oportunidade,de,expor,sua,criatividade,em,duas,modalidades”,8rtes,yráficasZ,com,desenhosZ,pinturas,e,

colagensZ, e, ôiteraturaZ, com, as, categorias, conto7crônica, e, poesia6, 8o, totalZ, foram, cinco, artes, gráficas, e, seis,

produções,literárias,premiadas,com,livros,e,materiais,de,artesZ,graças,ao,financiamento,do,Édital,Novembro,Negro,

x2x2Z,do,SUN8SÉGÉ5UG38Z,com,projeto,aprovado,em,primeiro,lugarZ,e,essas,produções,serão,reunidas,em,um,É5book,

a,ser,lançado,em,breve6
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I CONCURSO DE ESCRITORAS/ES DO IFBA REVELA 
JOVENS TALENTOS NO CAMPUS JUAZEIRO

D

ComD oD intuitoD deD incentivarD jovensD aspirantesD aoD processoD deD escritaD autoralêD oD ProjetoD DiálogosD Temáticos:D

inspiraçõesDparaDoDIDConcursoDdeDEscritorasxesDdoDIFBAêDorganizadoDpelasDprofessorasDAdrianaDPinheiroDeDAnaDPaulaD

RochaêDbuscouDestabelecerDdiálogosDcomDaDtemáticaDdoD IDConcursoDdeDEscritorasxesDdoD IFBADTTodaDpandemiaDtemD

raçaêD gêneroD eD classeTéD VoltadoD especialmenteD paraD asxosD estudantesD doD IFBAêD aspirantesD aD escritorasxesêD masD

tambémDabertoDaDtodaDcomunidadeDinternaDDeDexternaDinteressadaDnaDtemáticaéDAsDatividadesDforamDrealizadasDemD

parceriaDcomDoDProjetoDPANDEMIASDDeDoDProjetoDInglêsDeDCinemaDqueDjáDdialogavamDcomDoDtemaDdoDconcursoêDoDqueD

oportunizouDaDparceriaDparaDaDrealizaçãoDdoDProjetoé
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meses,de,setembro,e,outubro,com,a,participação,de,BL,estudantesá,;,professoresá,:R,palestrantes,e,3,membros,da,

comunidade, externaJ, yontabilizaramTse, BR, horas, de, atividadesá, excetuando, os, encontros, individualizados, para,

orientação,e,conferência,de,documentos,e,termos,para,efetivação,da,inscriçãoJ

Io, final, dos, àiálogos, Temáticosá, houve, ;, estudantes, do, campus, éuazeiro, inscritos, no, concursoá, sendo, 3,

diretamente,vinculados,ao,projetoá,sob,a,orientação,da,Professora,Idriana,Pinheiro,e,Ina,Paula,Rochaá,a,saberS,

Ina, íeatriz, Ualdino, do, ôascimento, á, Gº, ano, de, IdministraçãoF, Intonio, 4anoel, àias, da, 4otaá, :º, ano, de,

IdministraçãoF,Iriele,”ima,da,Silvaá,Bº,ano,de,IdministraçãoF,)ernanda,Inaelle,”ima,de,(liveiraá,:º,ano,Segurança,

do, Trabalho, e, Uabriel,Iraújo,de, ”imaá, Gº, ano, SegurançaJ,àe, forma, independente, ao,Projetoá, houve,ainda, mais,

duas,inscrições,do,campusá,sob,a,orientação,do,professor,Iltair,Paim,e,da,professora,Sara,(liveiraá,a,saberS,4elissa,

Raquel,da,Silvaá,Bº,ano,de,IdministraçãoF,4aria,Vduarda,Rodrigues,de,Souzaá,Bº,ano,Segurança,do,TrabalhoJ,(s,

artigos,de,opinião,classificados,serão,publicados,no,eTbook,de,forma,a,dar,visibilidade,aos,textos,e,incentivar,mais,

estudantes,a,trilhar,o,caminho,da,escritaJ

,

(,“)íI,campus,éuazeiro,parabeniza,essasPes,jovens,escritores,pelo,empenho,e,agradece,a,todos,que,contribuíram,

com,a,realização,dos,àiálogos,Temáticosá,em,especial,os,docentes,Iltair,Paimá,Vlide,Vlen,Santanaá,Urazyelle,Reisá,

Priscila,4artins,e,Sara,(liveiraá,por,ministrarem,palestras,e,oficina,para, fomentar,o,debate,sobre,a, temática,do,

concurso,e,o,processo,de,escrita,autoralJ

EVENTOS E PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO

(, campus, éuazeiro, segue, desenvolvendoá, remotamenteá, importantes, atividades, de, pesquisa, e, extensão, junto, à,

comunidade, do, Vale, do, São, )ranciscoá, potencializando, a, tríade, ensinoTpesquisaTextensão, que, caracteriza, os,

institutos, federaisJ, ôos, últimos, G, meses, novos, projetos, foram, propostos, pelos, docentesá, inclusive, projetos, com,

financiamento,de,bolsasá,proporcionando,aprendizado,e,amparo,financeiro,para,os,estudantes,selecionadosJ,àois,

projetos, de, iniciação, à, extensão, iniciaram, suas, atividades, em, outubroS, iê, o, projeto, , éUIZV“R(“nvísivelá, sob,

coordenação, do, professor, éailson, )erreira, de, Souzaá, que, tem, como, objetivo, a, valorização, da, população, de, rua,

“através,da,divulgação,de,narrativas,históricas,e,campanha,social,da,cidade,de,éuazeiro,da,íahia”F,iiê,o,projeto,I,

geometria,das,embalagens,na,fruticultura,da,cidade,de,éuazeiroTíIá,sob,coordenação,do,docente,éoão,íatista,da,

SJ,Rodriguesá,que,promoveuá,no,dia,:NP:BPBRBRá,um,encontro,virtual,com,o,empresário,yarlos,ôeiva,para,discutir,o,

cenário,do,desenvolvimento,econômico,do,Vale,do,São,)ranciscoJ,

yonstituído, em, maio, deste, anoá, o, grupo, de, pesquisa, Pandemiasá, coordenado, pela, professora, de, Sociologia, do,

campusá, Idriana, Pinheiro, Santosá, participou, do, “, Simpósio, “nternacional, éuventudes, e, Vducação, vS“ôéUVVê, que,

ocorreu,no,período,de,Rº,a,RLP:R,deste,anoJ,(,simpósio,foi,organizado,pela,Universidade,)ederal,do,Vale,do,São,

)rancisco,vUnivasfê,para,debater,“(,papel,da,Sociologia,no,Vnsino,4édio”J,(s,alunos,do,Vnsino,4édio,“ntegradoá,

Uabriel,Iraújoá,do,Gº,ano,do,curso,de,Segurança,do,Trabalho,e,Vdquézia,(liveiraá,Bº,do,curso,de,Idministraçãoá,

foram, convidados, para, o, yafé, Sociológico, ao, lado, da, professora, Idriana, PinheiroJ, (, evento, teve, a, brilhante,
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mediaçãoLdaLProféªLDraéL LucianaLDuccineLeL contouúLaindaúL comLaLpresençaLdeLRaquelLVasconcelosúLprofessoraLdeL

SociologiaLdaLSecretariaLdeLEducaçãoLdaLBahiaéLOsLestudantesLdemonstraramLmuitaLdesenvolturaLnaLabordagemL

doLtemaLeLforamLmuitoLelogiadosLpeloLpúblicoLparticipanteLdoLeventoéôLcomunidadeLtemLaprendidoLmuitoúLtambémúL

comL oL projetoL OL textoL dissertativoAargumentativoL noL contextoL doL ENEML –L coordenadoL peloL docenteL JoséL TiagoL

FariasL–úLqueLvisaLpromoverLaLsocializaçãoLdeLconhecimentosLvoltadosLparaLaLproduçãoLtextualLeLoLentendimentoL

acercaLdaLconcepçãoúLdesafiosLeLexigênciasLdoLExameLNacionalLdoLEnsinoLMédioLBENEMhéLôLprofessoraLMariaLLairL

SabóiaL deL OliveiraL LimaL temL desenvolvidoL oL projetoL ProspecçãoL deL biocatalisadoresL aplicáveisL aoL tratamentoL deL

efluentesLtêxteisLeLdeLcurtumesúLproporcionandoLaoLestudanteLLuisLCarlosLSilvaLSantosLumaLnovaLexperiênciaLcomL

iniciaçãoLcientíficaé

UmLnovoLgrupoLdeLpesquisaúLdenominadoLEficiênciaLEnergéticaúLSaúdeLeLSegurançaLdoLTrabalhoúLConstruçãoLCivilLeL

TecnologiasLLimpasúLtambémLestáLemLconstruçãoLnoLcampusúLsobLliderançaLdosLdocentesLdaLáreaLdeLSegurançaLdoL

Trabalhoé

umaLnovaLexperiênciaLcomLiniciaçãoLcientíficaé

PrezadaLcomunidadeLinternaLeLexternaLdoLIFBôLCampusLJuazeiroéLEstamosLfinalizandoLmaisLumLanoLeLM-M-LfoiLumL

anoL desafiadorúL noL qualL foiL necessárioL umaL adaptaçãoúL umaL maneiraL diferenteL deL trabalharéL LamentamosL

profundamenteLasLvidasLperdidasLparaLesteLvírusLterrívelúLeLdesejamosLqueLtodosLeLtodasLpossamLseLprotegerLnesseL

períodoL queL aindaL iremosL enfrentaréL OL CampusL JuazeiroL pôdeL emL M-M-úL comL oL apoioL deL suaL comunidadeL eL daL

ReitoriaLpassarLporLesteLmomentoLdeLmaneiraLmuitoL responsávelúLbuscandoLatenderLnossaLcomunidadeLdiscenteL

comL auxíliosL sociaisL possíveisúL atividadesL remotasL curricularesL eL extrasL curricularesL queL visaramL aL conexãoúL aL

aproximaçãoLdaLcomunidadeúLpermitindoLassimLaLcontinuidadeLdoLnossoLtrabalhoLpautadoLnoLensinoúLpesquisaLeL

MENSAGEM DA GESTÃO

ILSimpósioLInternacionalLJuventudesLeLEducaçãoLBSINJUVEhé
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interna1 nº1 úJHúGúGv1 Membros1 da1
Comissãoé

Ana1Paula1Rocha1dos1Santos
Andreia1Luciana1Macêdo
Daisa1Valverde1dos1Santos
Heraldo1Gonçalves1Lima1Junior
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