
 

  

Edição 06 | SETEMBRO 2020 

INFORMES GERAIS E DESTAQUES 

 Ocorreu em 01.09.20 a 2ª Reunião Geral, primeira no contexto de atividades não presenciais, que teve 
como pauta: a Direção do Departamento de Ensino; Orçamento do 1º semestre 2020; Resolução nº 19 de 24 
de agosto de 2020 – diretrizes acadêmicas e Resolução nº 20 de 27 de agosto de 2020 – plano de contingência 
do IFBA.  
 

 

A ata desta reunião pode ser acessada por meio do link: 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-

informacao/documentos-1/diversos/2020 

 
 

AUXÍLIOS DIGITAIS 

Em 17.09 foi publicada a Resolução nº 22 – IFBA/CONSUP que altera e complementa a Resolução nº 08 de 17 

de abril de 2020. O documento institui a possibilidade do Auxílio Digital e a possibilidade de ampliação do valor 

do Auxílio Emergencial para até ½ salário mínimo. No mesmo dia, foi publicada também a Resolução nº 23 – 

IFBA/CONSUP que aprova o Regulamento de Concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial, em razão da 

iminência do início das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs). A Comissão da Política 

Estudantil já está na fase de elaboração dos editais de Auxílio Digital e de empréstimo dos tablets, empenhados 

pela Reitoria. 

A Comissão Acadêmica está realizando os últimos ajustes após a aprovação das Diretrizes Educacionais Não 

Presenciais Emergenciais. 

A Comissão da Gestão da Política Estudantil informa: “Estamos atendendo a um número de 458 estudantes no 

Auxílio Financeiro Emergencial e no mês de setembro realizamos o pagamento da 4ª parcela. Em outubro 

pagaremos a 5ª parcela com a ampliação do valor de 120,00 para 200,00. Estamos em análise das Resoluções 

Nº 22 e 23 de 17 de setembro de 2020 para futura publicação de editais de auxílio digital e ampliação do auxílio 

emergencial e participando de reuniões com a DGTI.” Iuri Baranov, presidente da Comissão. 

 
 
 
 
 
 

Acompanhe informações das reuniões semanais 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/gabinete/ 

agenda-do-diretor-geral/agenda-de-reunioes-institucionais 

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2020
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AENPE 

por Ivo Falcão 
 

A Comissão Acadêmica tem como objetivos principais propor atividades não presenciais e, quando for 

sanitariamente possível, presenciais para o IFBA - Campus Simões Filho. Nesse contexto, no mês de setembro, 

após a escuta feita nas coordenações de Curso e Área, além de formulário de proposições, o grupo de trabalho 

chegou na segunda versão da Diretriz para as Atividades Remotas. Seguindo o rito indicado pelo Plano de 

Contingência, passamos o referido documento para a apreciação dos conselhos de Curso e colegiados. Tendo 

como resultado cinco votos de aprovação com restrições e uma aprovação sem restrição, o documento foi 

encaminhado para o Conselho de Campus. No fórum, foi indicado ressalvas, mas também foi aprovado. Com 

isso, a Comissão deliberou com base nas atas, os ajustes necessários no documento para posterior envio ao 

Departamento de Ensino e Direção Geral. A Comissão ainda está trabalhando na formação das turmas em 

ambiente virtual de aprendizagem e alguns membros formaram o GT de acompanhamento da implantação das 

AENPE, junto ao Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça ao Coronavírus (COVID-19).  

 

 

DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

Projeto “TAEs - Técnicos Administrativos em Educação - na Rede” 

 

O projeto que tem como objetivo promover momentos de aprendizados para os estudantes, por meio de 

conteúdos produzidos pela equipe dos técnicos. Os temas abordados foram: 

 

Setembro Amarelo, setor de Psicologia, Brites 
Delane, em 09 de setembro de 2020 

Vídeo Sobre Libras, setor NAPNEE, em 22 de 
setembro de 2020 

 

 
Assista em: https://youtu.be/gKpvDJ01NPM 

 

  

 

 

https://youtu.be/gKpvDJ01NPM
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Seminário Fórum dos diretores de Ensino: Reencontrar  

 

O Seminário com os diretores de Ensino e coordenadores dos campi do IFBA, promovido pela Pró-Reitoria de 

Ensino, entre os dias 01 a 04 de setembro de 2020, foi realizado com intuito de apresentar as propostas de 

Diretrizes das Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais. 

 

 

 

Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso  

 

No dia 18 de setembro de 2020, ocorreu, de modo 

virtual, a defesa de TCC da estudante Stella Loran 

(Mecânica Industrial - Integrado), orientada pelo 

docente Ivo Falcão. O trabalho, cujo título é 

“Desafios dos gêneros digitais no contexto do 

mundo do trabalho: um estudo na indústria do ramo 

de Mecânica Industrial” foi avaliado pela banca 

formada pelo orientador e os docentes Janile 

Rodrigues e Alex Anderson. 

 

  

 

 

 

 

 

Concurso de Escritoras/es do IFBA 2020 

para estudantes do Ensino Médio 

Integrado e Subsequente 

 

 

As docentes Solange Alves, Brisa Moura e o 

docente Fabrício Mota estão orientando os 

estudantes Eduarda de Jesus Conceição (Petróleo 

e Gás Natural - Integrado), Denilson Ferreira Júnior 

(Mecânica Industrial - Integrado) e Emanuele San 

Martin (Petróleo e Gás Natural - Integrado), 

respectivamente, que participarão do concurso, 

cujo tema é Toda Pandemia tem raça, gênero e 

classe. 
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Jornada Bem Estar e Jornada Formação, para os servidores do campus Simões Filho, 

promovido pela comissão da jornada pedagógica  

 

Entre os dias 28/08 e 16/09, ocorreram as atividades da 2ª etapa da Jornada Pedagógica, intitulada Bem Estar 

e Formação, preparação para a implementação das Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais - 

AENPE. Citamos a programação abaixo: 

 

 02.09: Planejamento pessoal e profissional com vistas ao ensino remoto para docentes (matutino) e 

para TAES (vespertino), ministrado pela Bacharela em Administração: Janile Rodrigues e pelo Bacharel 

em Ciências da Computação: Thiago Marçal; 

 03.09: Aromaterapia, ministrado pela farmacêutica Dandara dos Santos 

 04.09: Yoga, ministrado pela Mestre em Linguagem, memória e sociedade Thainá Soares Ribeiro.  

 09.09: Gestão emocional, pela Drª Margareth Farias 

 11.09 e 16.09: Jornada Formação: Ensino Colaborativo, pela Drª em Educação: Elaine dos Reis Soeira – 

IFAL 

 

 

Dois projetos do campus homologados no Edital nº 06/2020/PROEN/IFBA - Seleção de 

Projetos de Ensino 

 

Os projetos “Central de Comunicação Digital: Formação Profissional, Linguagens e Cidadania”, do docente Ivo 

Falcão e “Adaptações de recursos e metodologias para o ensino de alunos com TEA em disciplinas técnicas em 

Educação Profissional Tecnológica (EPT)”, coordenado pela servidora Mônica Silveira foram homologados e 

estão em fase de avaliação. 

 

 

Orientação dos estudantes para as Olimpíadas de Matemática 

 

 O Professor Luiz José da Silva (Ziul) iniciou no dia 

25/09 orientações via videoconferência para os 

discentes do Campus para as Olimpíadas de 

Matemática que este ano ocorrerão no formato 

on-line. A primeira prova ocorrerá no dia 10/10 

com a Canguru Matemática Brasil e no dia 25/10 a 

das Olimpíadas de Matemática dos Institutos Federais (OMIF). O projeto, idealizado juntamente com a 

Professora Azly Santana, mobilizou 37 discentes que registraram interesse numa consulta feita via formulário 

divulgada pelas redes sociais do Campus. Os encontros ocorrerão todas as sextas-feiras e seguirão com as 

preparações para OBMEP (Olimpíadas Brasileira de Matemática) com data ainda não definida. Interessados 

ainda poderão fazer parte dessas atividades. Basta entrar em contato pelo e-mail azly.ifba@gmail.com. 
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Orientação dos estudantes para a Olimpíada Nacional em História do Brasil 

 

A docente Solange Alves está orientando os estudantes Erick Fernandes, Johny 

Cledson e Vinícius Barbosa (Eletromecânica - Integrado), que estão 

participando da Olimpíada Nacional em História do Brasil - ONHB. Projeto de 

extensão da Universidade Estadual de Campinas, já está em sua 12ª edição e 

nossos estudantes já estão na terceira de seis fases. O resultado final será 

divulgado em 22 de novembro de 2020. 

 

 

AÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Projetos aprovados no Edital 18/2020 

Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-AF) 

 

✓ Investigação da evasão no ensino técnico integrado do IFBA - Regina Palácio 

✓ Aspectos Teóricos e Testes Cosmológicos para Cosmologias Alternativa - Iuri Baranov 

 

Docente Camila Félix é aprovada para compor o quadro docente nacional do PROFNIT 

 

O PROFNIT/IFBA, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 

Inovação, divulgou o resultado da Chamada Docente 2020. Do IFBA, dois servidores foram aprovados, Jerisnaldo 

Matos Lopes e a docente do campus, Camila Ribeiro de Oliveira Félix. 

 

 

DEPAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 Apoio logístico no projeto de doação de equipamentos e mobiliário de informática, do servidor Kleber 

Oliveira, com o recolhimento de equipamentos e o envio de ofícios para empresas do Centro Industrial 

de Aratu - CIA; 

 Acompanhamento e execução de serviços emergenciais no Campus, por intermédio da empresa 

Renovar Engenharia, por exemplo, substituição de todo o cabeamento da bomba do poço artesiano. 

 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 

 
Direção Geral: Esly Marinho   Comunicação Social: Hélio Rocha 
Direção de Ensino: Jamille Assis   Editoração: Valter Dias 
Direção Administrativa: Jackson Lessa  


