
 

  

Edição 08 | NOVEMBRO 2020 

 

CONSCIÊNCIA NEGRA: UMA CELEBRAÇÃO DE RESISTÊNCIA E AXÉ 
 

Por Hélio Rocha 
 
No mês da Consciência Negra, o IFBA Simões Filho presta uma homenagem a toda a comunidade descendente 

de matriz africana através da assistente social, Valdeluce Nascimento. Coordenadora da Política de Assistência 

Estudantil do Campus, ela está na linha de frente para facilitar o acesso ao benefício à parcela dos estudantes 

mais impactada pela pandemia. 

Valdeluce se afirma uma mulher de axé (iniciada no candomblé). Tem um histórico de participação no 

Movimento de Negro e Movimentos de Mulheres Negras. Aos 14 anos, ingressou na militância através da 

influência do irmão, e aos 18 já era presidente de uma Associação Comunitária em Pernambués, bairro onde 

nasceu. “O Movimento Negro me mostrou que era possível cursar uma faculdade e me tornar uma servidora 

pública, algo que era muito raro na comunidade onde nasci”, conta. 

Atualmente, além de coordenar a Política de Assistência Estudantil do Campus, ela é “mãe-solo” de um menino 

de seis anos. Valdeluce também faz parte da 

direção de uma associação religiosa de matriz 

africana que desenvolve um trabalho voltado para 

o combate a intolerância religiosa e 

fortalecimento comunitário. 

Conhecendo a realidade de muitos estudantes, ela 

ressalta a decisão conjunta da Comissão Gestora 

da Assistência Estudantil do Campus de organizar 

o processo seletivo dos auxílios emergenciais de 

maneira mais simplificada possível, sem deixar de 

cumprir o exigido legalmente. “Esta é uma das 

únicas rendas para muitas famílias, por isso, é 

preciso possibilitar o acesso ao benefício, que não 

só permite ao jovem continuar seus estudos mas, 

principalmente, minimizar o cenário de tantas 

vulnerabilidades a que essas famílias estão 

expostas em função do racismo desse pais”, disse.
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SEXTA PLUS  NAS AENPE 

 
A Sexta Plus é um dia reservado, semanalmente, durante as Atividades Educacionais Não Presenciais 

Emergenciais (AENPE), para a realização de ações, tais como: cursos; projetos e palestras, sobre variados temas 

relevantes. 

Sexta Plus da Biblioteca Damário Dacruz: #ficaadica sobre leitura 

A Biblioteca do Campus iniciou em (9/10) o projeto #Ficaadica, sempre às sextas-feiras, por conta das “Sextas 

Plus”. As indicações de leituras durante o mês de novembro são oportunas para o mês dedicado a Consciência 

Negra! 

 

06.11 
SCHETTINI, Ceiça. Saboreando bem as fatias do tempo. A Tarde, Salvador, 25 out. 2020. Opinião p. A3. 

 

20.11 
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de 
despejo: diário de uma favelada. 2. 

ed. São Paulo: Francisco Alves, 1960. 

 

13.11 
BRASIL. Governo do Distrito Federal. 
Secretaria de Justiça e Cidadania. O 
racismo sutil por trás das palavras. 

Brasília: Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, 2020. 

 

27.11 
Fechando com chave de ouro, o 

“pequeno grande livro”, como ficou 
conhecido o “Pequeno Manual 

Antirracista” de Djamila Ribeiro, que 
ganhou o Prêmio Jabuti 2020 (o mais 
tradicional prêmio literário do Brasil, 
concedido pela Câmara Brasileira do 

Livro) na categoria Ciências Humanas. 
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Sexta Plus - 20.11.2020 

“Consciência negra em tempos de 

pandemia: um olhar para o futuro”, com 

Fabrício Mota, Manoela Barbosa, Desirée 

Idaliette e Luciene Oliveira, em 20/11. 

  

 

 

 

 

Sexta Plus - 27.11.2020 

“Hacker antirracista: contranarrativas do discurso de ódio nas redes”, apresentado pela embaixadora do projeto 

Cidadão Digital (Safernet/Facebook) Lorenna Vilas Boas e coordenado pelo prof. Ivo Falcão, em 27 de novembro 

de 2020 
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DE MALAS PRONTAS PARA O CANADÁ 

 
Erick Fernandes, estudante do 4º ano do Ensino Médio Integrado ao técnico de Eletromecânica, do Campus 

Simões Filho, foi o único aluno do IFBA indicado para receber bolsa de intercâmbio no Canadá pela Instituição 

Lester B. Person, promovido pela Assessoria de Relações Internacionais. Ele foi orientado pela professora 

Juanice Andrade. 

 
 

DEFESAS DE TCC 

 

Defesa de TCC da estudante Bruna Melo, intitulado: 

“Desdobramentos tecnológicos nas atividades do pré-sal no 
Brasil”. O trabalho foi orientado pela Prof. Dra Regina 
Palácio Lambiase.A banca, formada pelos professores 
Bento Pereira, Elba Gomes e pela orientadora Regina 
Palácio Lambiase, ocorreu dia 13/11. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Defesa de TCC do estudante Cleberson Araújo (PGN - 

Integrado), intitulado: “Estágio externo: A dificuldade 
dos estudantes do curso técnico em Petróleo e Gás 
Natural do IFBA Simões Filho, orientado pela profa 
Solange Alves. Banca formada por Elba Gomes, Eliana 
Pugas” e Solange Alves 
 
 
  
 
 

Defesa de TCC do estudante André da 
Silva Santana, estudante do curso de 

Ensino Médio integrado ao técnico de 
Petróleo e Gás Natural, intitulado “Impactos 
em áreas ambientais no vazamento de óleo 
cru: Biomassa e adsorção|”. O trabalho foi 
orientado pela profa. Dra. Elba Leal. A banca 
foi formada pelo professores Ricardo 
Kuentzer, Bento Pereira e pela orientadora 
profa. Dra. Elba Gomes dos Santos Leal. 
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INFORMES GERAIS 

 

Conselho de Campus 

O Conselho de Campus encontra-se em fase de inclusão de novos membros, em virtude da saída de dois 

representantes: discente (formou) e responsáveis (desistência). No dia 20 foi publicado o Edital 01/2020, com 

as normas eleitorais para a eleição suplementar da representação discente. No dia 26 ocorreu a reunião com 

pais/responsáveis, para eleição desta categoria. Além dessas ações, o Diretor Geral, enviou convite à direção 

do PROCIA, que prontamente se comprometeu em indicar uma representação da sociedade civil.  

 
 

Auxílio Inclusão Digital 1 e 2  

Dia 25/11 o Diretor Geral e a Comissão Gestora da Assistência Estudantil/SF tornaram público o Resultado Final 

do processo seletivo para concessão do Auxílio de Inclusão Digital Tipos 1 e 2 do Edital nº 004/2020, relacionado 

aos impactos causados pela atual pandemia. Foram selecionados 60 estudantes para o Auxílio Inclusão Digital - 

Tipo 1/Acesso a Dados e 97 estudantes para o Auxílio Inclusão Digital- Tipo 2/Equipamentos. 

 

Entrega dos chips 

No dia 26, o Diretor Geral, a Comissão Gestora da Assistência Estudantil/SF, o Departamento Administrativo e 

os colaboradores terceirizados  iniciaram a entrega dos chips recebidos pela Reitoria: “Projeto Alunos 

Conectados” (MEC/RNP IFBA-Reitoria), adaptáveis para os padrões SIM, Micro-SIM ou Nano-SIM, com validade 

dos planos de internet habilitados para 30 dias (ou até alcançar o limite dos dados mensais (20 Gb), renovável 

de forma automática por até 6 meses consecutivos. 

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/escala-de-
entrega-dos-chips-de-internet-lista-de-alunos-selecionados-e-instrucoes-de-
seguranca e https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2020/ifba-
disponibiliza-2-312-chips-de-internet-para-estudantes-em-condicao-de-
vulnerabilidade-social 

 

Entrega dos Kits Alimentícios 

Dia 27 foi o primeiro dia de entrega dos Kits Alimentícios do mês de novembro para os estudantes que 

manifestaram interesse em formulário divulgado pela Comissão responsável . No mês de novembro, foram 

entregues, ao todo, 54 kits. 

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/comissao-
de-distribuicao-de-kits-alimenticios-informa-datas-de-entrega  

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/escala-de-entrega-dos-chips-de-internet-lista-de-alunos-selecionados-e-instrucoes-de-seguranca
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/escala-de-entrega-dos-chips-de-internet-lista-de-alunos-selecionados-e-instrucoes-de-seguranca
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/escala-de-entrega-dos-chips-de-internet-lista-de-alunos-selecionados-e-instrucoes-de-seguranca
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2020/ifba-disponibiliza-2-312-chips-de-internet-para-estudantes-em-condicao-de-vulnerabilidade-social
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2020/ifba-disponibiliza-2-312-chips-de-internet-para-estudantes-em-condicao-de-vulnerabilidade-social
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2020/ifba-disponibiliza-2-312-chips-de-internet-para-estudantes-em-condicao-de-vulnerabilidade-social
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/comissao-de-distribuicao-de-kits-alimenticios-informa-datas-de-entrega
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/comissao-de-distribuicao-de-kits-alimenticios-informa-datas-de-entrega
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DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

Reunião com pais, mães e responsáveis  

  
 
Entre os dias 16 e 19, aconteceram reunião com os responsáveis dos estudantes do 1º, 2º, 3º e 4º anos do Ensino 

Médio Integrado, dos cursos de Metalurgia, Mecânica, Petróleo e Gás Natural e Eletromecânica. Os pontos 

abordados foram os seguintes: O que são Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (Estrutura e 

organização, adesão ou não, acompanhamento familiar, cartilha de conduta discente), apresentado pela 

diretora de Ensino Jamille Assis, o assistente do Ensino Médio e Subsequente, Ildo Oliveira e as pedagogas, 

Ângela Oliveira e Ana Maria Galvão; Auxílio emergencial e digital, apresentado pela assistente social Valdeluce 

Nascimento; e Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso e Caracterização de Experiência, com a coordenadora 

Eliana Pugas. As boas vindas foram dadas pelo Diretor Geral do campus, Esly Marinho, e pelos coordenadores 

dos cursos Luciano Almeida, Alex Cardoso, Ana Carolina de Souza, Elba Gomes. 

 

Conselhos diagnósticos do Subsequente  

Ocorreram nos dias 20 e 27 de novembro, os conselhos diagnósticos dos cursos subsequentes de 

Eletromecânica, Petróleo e Gás Natural e Mecânica, com o intuito de promover o acompanhamento das turmas. 

Os Conselhos contaram com a presença de representantes do DEPEN, dos coordenadores dos cursos, da 

pedagoga Ângela Nascimento (coordenação técnico pedagógica), dos docentes e líderes de turma. 

 

NAPNEE 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS E ESPECÍFICAS 

Formação em Educação Inclusiva para técnicos administrativos e 

terceirizados pelo NAPNEE, ocorreu dia 12 de novembro de 2020. 
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E-JIFBA 

A seletiva do Campus para os jogos 

Eletrônicos dos Estudantes do IFBA (E-

JIFBA) ocorreu entre os dias 17 e 21 de 

setembro. Os alunos classificados para a 

modalidade XADREZ foram: Nailson Silva 

dos Reis e Pablo Ramacciotti Silva Moura. 

Para o FREE FIRE: Jonatas Gabriel Agapito 

dos Santos; Vinicios Nazário Santos 

Fontes; Pedro Arthur Macêdo de Freitas 

Botelho de Matos; Felipe Sousa de 

Almeida; Juanderson dos Santos Gomes. 

Coordenado por Robson Bispo – CGTI. 

  

 

I SELLIFBA 

 A primeira edição do Seminário de Estudos Linguísticos e Literários do IFBA - I SELLIFBA aconteceu online no 

período de 23 a 26 de novembro de 2020, cujo tema foi Línguas e literaturas na Bahia: pesquisa e ensino em 

foco. Essa foi uma ação do grupo de pesquisa ELiPor: Estudos de Língua Portuguesa: descrição e ensino, 

constituído pelo Prof. Dr. Valter Dias (IFBA/Campus Simões Filho), na condição de líder; Prof. Dr. Fabrício 

Amorim (IFBA/Santo Antônio de Jesus), vice-líder; Profa. Dra. Fernanda Cerqueira (UFBA); Esp. Luís Carlos 

Pedreira (IFBA/Simões Filho); Me. Paulo Henrique Santos (IFBA/Valença) e a Profa. Ma. Verônica Santos 

(IFBA/Porto Seguro).  

O evento foi uma homenagem ao saudoso 

membro do grupo de pesquisa ELiPor, Prof. Sinval 

Medeiros Júnior, professor do Instituto Federal 

da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Nesse 

sentido, a programação foi aberta por uma mesa-

redonda constituída por seus ex-orientadores, a 

Profa. Dra. Cristiane Namiuti (UESB) e o Prof. Dr. 

Danniel Carvalho (UFBA).  

Constou ainda na programação a palestra “Negritude 

e resistência no discurso do rap cubano  

e do rap brasileiro” com a Profa. Dra. Yanelys Abreu Babi (Havana/Cuba); outra mesa-redonda sobre a literatura 

baiana com a Profa. Ma. Manoela Dos Santos Barbosa (UFS), a Profa. Dra. Valquíria Lima Da Silva (IFBA/Campus 

Feira de Santana) e o Prof. Dr. Gilson Antunes Da Silva (IFBaiano/Campus Valença). A conferência de 

encerramento foi proferida pela Profa. Dra. Luciany Aparecida (UNILAB) com o tema “Pesquisa em literatura 

contemporânea: escritas na Bahia”. O evento contou ainda com mais de 200 participantes inscritos e 5 sessões 

de comunicações, com 27 trabalhos inscritos e apresentados ao longo da programação. 

Mesa-redonda de abertura: Profa. Dra. Cristiane Namiuti (UESB), 
Prof. Dr. Valter Dias (IFBA/Simões Filho) e  Prof. Dr. Danniel Carvalho (UFBA). 
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Estudantes premiados na Olimpíadas de Matemática, 

Canguru e para Intercâmbio 

 Os alunos do IFBA Simões Filho vêm se destacando em importantes 

competições de Matemática. Ao todo, eles conquistaram uma prata, 

um bronze, duas premiações de Honra ao Mérito e duas de Menção 

Honrosa, um resultado que os coloca entre os melhores do Estado. 

Destaques das Olimpíadas de Matemática dos Institutos Federais 

(OMIF): Atirson Santos Liborio de Castro (3° Ano/Eletromecânica) - 

prata; Gabriel Ferreira Barreto (1° Ano/Eletromecânica) - Menção 

Honrosa; Lucas Couto de Oliveira (4° Ano/Mecânica) - bronze; Mateus 

Carlos dos Santos (4° Ano/ Eletromecânica) - Menção Honrosa. 

Destaque da Olimpíada Canguru de Matemática: Elivelton Nascimento 

dos Santos (4° Ano/Mecânica) - Honra ao Mérito; Denilson Castro 

Ferreira Júnior (1° Ano/ Mecanica) - Honra ao Mérito. 

 

Núcleo de Acompanhamento das Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais 

(AENPEs) - Simões Filho 

O Núcleo de Acompanhamento das AENPEs é composto pelos servidores: Adriana Gomes, Aline Santana, Ana 

Carolina de Souza, Ângela Oliveira, Elba Gomes, Ildo Rodrigues, Ivo Falcão, Jamille Assis, Julita Maria Freitas, 

Márcio Diego dos Santos, Márcio Gomes, Núbia Oliveira, Pedro Paulo Barreto e Ramon Lemos. Este grupo tem 

como objetivo acompanhar o andamento das atividades de ensino remotas, propondo soluções e executando 

ações que resolvam ou minimizem os desafios ao longo do processo. Como ações deste núcleo podemos citar: 

1  Identificação de disciplinas que não poderão ser realizadas no primeiro ciclo das AENPEs no Ensino Médio 

Integrado e no Subsequente. Para que os coordenadores, além do Núcleo, possam encontrar soluções para 

esses desafios. 

2  Criação dos formulários para coleta de dúvidas e sugestões (https://forms.gle/26trEnunLn1XtHqF8 e 

https://forms.gle/2aGcWVS4Ydmxs4mt8) o primeiro, para estudantes e responsáveis e o segundo, para 

servidor. Até o momento já foram recebidas e respondidas quatro dúvidas e/ou sugestões do primeiro 

formulário e quinze do segundo. 

3  Levantamento de docentes que haviam aceitado ou declinado os convites para suas turmas, e comunicação 

por e-mail para aqueles que ainda não tenham ingressado no ambiente. (antes do início das AENPEs). 

4  Levantamento dos estudantes que ainda não tinham feito a matrícula e estavam no AVA e vice versa. 

5  Listagem dos links de acesso ao AVA e divulgação nos grupos das turmas. (antes de iniciar a AENPE) 

6  Listagem e divulgação dos links utilizados pelos docentes para aulas e acompanhamento da rotina dos 

alunos, principalmente nas primeiras semanas. 

7  Encaminhamento de alunos que estavam com dificuldade para acessar o G-Suite para CGTI do Campus. 

8  Elaboração e divulgação de tutoriais: Como desativar notificações por e-mail, postagem de arquivos no 

Classroom a partir do computador, postagem de arquivos no Classroom a partir do celular ou tablet. 

9  Ajustes de configurações do Classroom quando solicitado. 

https://forms.gle/26trEnunLn1XtHqF8
https://forms.gle/2aGcWVS4Ydmxs4mt8
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 Núcleo de Acompanhamento das Turmas (NAT) 

Entrou em funcionamento o Núcleo de Acompanhamento das Turmas, iniciativa da Comissão de Permanência 

e Êxito e Direção de Ensino. Ele conta com a participação de todas e todos  líderes de turma, das modalidades 

Subsequente, Superior e Ensino Médio Integrado. O intuito é receber as demandas das turmas, acompanhar e 

dar os devidos encaminhamentos. Foram recebidas até o momento 47 sinalizações dos líderes, que já estão em 

processo de resolução. A intenção também é de que os atores das AENPEs pensem juntos as saídas para os 

desafios encontrados. 

 

DEPAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Em parceria com a Comissão de Eficiência Energética do Campus, o Departamento Administrativo acompanhou 

e forneceu suporte ao estudo sobre a troca de lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas por 

modelos de LED, que representa uma economia média de 40% no sistema de iluminação de um imóvel, através 

do Programa de Eficiência Energética da Coelba/ANEEL. 

 

https://servicos.coelba.com.br/a-
coelba/Paginas/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9tica/projetos.aspx  

 

 

 

Minirreforma na parte estrutural da sala do 
Serviço de Saúde do Campus, por intermédio 
dos colaboradores da empresa Renovar 
Engenharia. 

Com o objetivo de preservação da árvore, foi 
realizado um desvio na linha de tubulação, que 

estava com risco de rompimento, pela 
proximidade da árvore, próximo ao corredor 

que dar acesso ao Pavilhão de Aulas. 
 

 

https://servicos.coelba.com.br/a-coelba/Paginas/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9tica/projetos.aspx
https://servicos.coelba.com.br/a-coelba/Paginas/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9tica/projetos.aspx
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Apoio na logística de entrega dos chips, recebidos pela Reitoria, aos estudantes contemplados no Campus. 

Publicação da Chamada Pública n.° 01/2020, referente à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.  

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/edital-no-
01-de-30-de-novembro-de-2020-chamada-publica-para-aquisicao-de-generos-
alimenticios-da-agricultura-familiar  

 

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

Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

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

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/edital-no-01-de-30-de-novembro-de-2020-chamada-publica-para-aquisicao-de-generos-alimenticios-da-agricultura-familiar
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/edital-no-01-de-30-de-novembro-de-2020-chamada-publica-para-aquisicao-de-generos-alimenticios-da-agricultura-familiar
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2020/edital-no-01-de-30-de-novembro-de-2020-chamada-publica-para-aquisicao-de-generos-alimenticios-da-agricultura-familiar

