
  

 

AÇÕES VOLTADAS À MINIMIZAR OS IMPACTOS 
DA COVID 19 NO CAMPUS SIMÕES FILHO 

Hélio Rocha 
Comunicação Social 

  

 Desde a suspensão das atividades presenciais, o Comitê Local – COVID-19 –, formado por representantes 

da Direção, DEPEN, DEPAD e demais setores administrativos, vem implementando uma série de ações 

integradas para minimizar os efeitos da pandemia para a comunidade acadêmica. Aqui vai um resumo: 
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AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Depois de percorrer as fases legais, o pagamento do Auxílio Emergencial está previsto para ocorrer 

durante os meses de junho e julho. Um total de R$120 mil que vão beneficiar 449 alunos (R$120 cada). 

DOAÇÃO DE ALIMENTOS 
O IFBA Simões Filho vem doando gereros 

alimentícios desde abril, beneficiando duas 
entidades filantrópicas da comunidade: o Lar 
Irmã Benedita Camurugi e Casa de Apoio Bom 

Samaritano. 

LIVE NO INSTAGRAM 
Com a servidora Valdeluce Nascimento, 

tratando da Assistência estudantil e Auxílio em 
caráter  Emergencial. 

PODCAST 
O Projeto “Ações na quarentena” apresentou o 

podcast da professora Brisa Moura da 
disciplina ONQ, respondendo perguntas sobre 

economia, financas e administração. 

TAES NA REDE 
Uma ação que manteve a comunidade 

integrada. Cada setor divulgou postagens 
diárias variadas, trazendo desde importantes 

informes do Serviço de Saúde sobre a 
cloroquina, até a leveza da apresentação 

virtual de um filme, um livro, dicas de 
alimentação saudável – exercícios físicos e 

mentais – para toda a comunidade. 

SUBMISSÃO DE PROJETOS 
Dois projetos para o Edital 11 do IFBA/Proex: 
um sobre a produção de face shields (valor de 
R$ 10.000,00), e o outro sobre um totem de 
triagem para Unidade de Saúde (20.000,00), 

do professor Ramon Luz (aprovado). 

HACKATON FIOCRUZ 
Dois “Desafios” propostos por professores do 

Campus foram aceitos: a professora de 
Matemática, Juanice Helena apresentou o 

desafio "Filas nos Bancos", e o professor de 
Eletromecânica, Ramon Luz, o da “Triagem 

Inteligente”. O desafio de Ramon ficou entre 
os quarto primeiros da maratona online. 
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O DEPARTAMENTO DE ENSINO E SUAS ATIVDADES NO MÊS DE MAIO 

 

Mantendo os canais de comunicação abertos com 

os demais setores, pais, alunos e a comunidade em geral, o 

Departamento de Ensino manteve reuniões virtuais diárias, 

com destaque para as seguintes ações: 

▪ Reunião da Comissão da Jornada Pedagógica 2020 (mesa 
redonda sobre IFPR Jacarezinho e IF Diamantina). 

▪ Reformulação do PPCs. 
▪ Transmissão de informes para os pais dos estudantes do 

integrado via whats’app. 
▪ Vídeo no Instagram: com Nadson Soares (GRA) sobre a 

rematrícula. 
▪ Produção do fluxo de Progressão docente. 

 
 

 

O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TEVE COMO PRINCIPAL MISSÃO  
A CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA DO CAMPUS 

 

O Departamento Administrativo do IFBA Simões 

Filho, além de participar ativamente das ações do Comitê 

COVID-19, teve a missão conservação e preparação da 

estrutura do Campus para o ano letivo que se inicia. Com 

destaque para as iniciativas: 

 

▪ Realização da primeira etapa dos serviços de 
dedetização nas dependências do Campus (controle 
integrado de pragas: dedetização, descupinização, 
desinsetização e desratização). 

▪ Aquisição de materiais para suprir as necessidades dos 
colaboradores da segurança patrimonial, dos terceirizados que fazem parte da escala especial e 
necessitam ir ao campus. 

▪ Execução de serviços eventuais/emergenciais. 
▪ Disponibilização, via Coordenação de Gestão da Tecnologia da Informação (CGTI), de acesso ao Pacote 

Office 365 - Educação, da Microsoft. 
▪ Divulgação da Cotação Eletrônica n.° 03/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais para os laboratórios 

de mecânica. 

Mesa redonda na Jornada Pedagógica 2020. Em cima, da 
esquerda para direita: Profa. Adeizete Silveira 
(IFNMG/Diamantina) e Prof. Sérgio Paixão (IFPR/Jacarezinho). 
Embaixo, Prof. Ildo Rodrigues (Assistente do DEPEN). 

Foto do IFBA, Campus Simões Filho, 
disponível no Portal do IFBA. 


