
  

 
 

 
O IFBA Simões Filho entra no terceiro mês de suspensão 

das atividades presenciais fortalecendo os mecanismos 

remotos de comunicação, fundamentais para a nova realidade 

do trabalho a distância e a manutenção das atividades do 

Instituto. Dentro desse novo panorama, o empenho pessoal 

dos servidores em reuniões virtuais diárias permitiu a 

realização de ações importantes, tanto no campo acadêmico, 

quanto no da assistência estudantil. Vamos a elas. 

 

 

 
 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 Valdeluce Nascimento 
Assistente Social 

 

A Comissão da Política Assistência Estudantil vem, ao longo deste período, realizando um trabalho bem 

complexo e minucioso para organizar uma das ações de extrema relevância para comunidade discente neste 

contexto de pandemia, que é o Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial, cuja finalidade é de 

estender a proteção social aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica do IFBA/Campus 

Simões Filho, agravada pelos impactos causados pela pandemia da COVID-19. Essas ações, que vão desde 

reuniões para estudos de documentos oficiais, confecção de edital, análise de processos dos candidatos, dentre 

outras, estão pautadas num princípio fundamental de alcançar o máximo possível aqueles estudantes que 

precisam desse apoio. 

O processo seletivo conseguiu contemplar a maioria dos inscritos, estando com 450 estudantes beneficiários, 

sendo 90% do total de inscritos na seleção. Estamos na fase de organização para liberação do 2º pagamento do 

auxílio que, conforme prevê o edital, inicialmente, duas parcelas e com a possiblidade de ampliação, 

considerando o contexto da pandemia e a dotação orçamentária. 

Este também é um momento de conscientização dos estudantes quanto à solicitação de apresentação/abertura 

de uma conta bancária para recebimento do auxílio, buscando cumprir a orientação da OMS de evitar sair de 

casa. Nesse sentido, também ressaltamos a necessidade de leitura atenta aos informes sobre o auxílio e à 

socialização com os demais colegas com pouco ou nenhum acesso aos meios virtuais para que possamos 

continuar essa ação, alcançando a todos que dela precisem. 
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DOAÇÃO DO PRIMEIRO LOTE DOS KITS 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA MERENDA ESCOLAR 

 
Hélio Rocha 

Comunicação Social 
 

A Comissão de Doação de Alimentos do IFBA Simões Filho entregou 43 kits para famílias de alunos, na sexta-

feira (19/06). A ação encerra a primeira etapa do programa, que visa minimizar os transtornos causados pela 

pandemia para a parcela mais vulnerável da comunidade acadêmica. 

De acordo com a nutricionista Tâmara Paixão, que coordenou a atividade, essa foi a terceira rodada de doações 

realizadas pelo Campus. O programa já beneficiou duas entidades filantrópicas da comunidade: o Lar Irmã 

Benedita Camurugi e a Casa de Apoio Bom Samaritano. “A próxima etapa, prevista para ocorrer no mês de julho, 

vai contemplar os alunos que responderam ao questionário manifestando interesse, mas ainda não receberam 

os kits”, explicou. 

Os kits de alimentos fornecidos pelo IFBA SF contêm gêneros alimentícios básicos, como: arroz, feijão, açúcar, 

macarrão, leite em pó, farinha de milho, polpa de frutas, além de coxa e sobrecoxa de frango e itens da 

agricultura familiar do próprio município. 

 

 
 



 

  

3 
 

https://www.portal.ifba.edu.br/simoes-filho  Siga-nos: @ifbasimoes 

DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  
No dia 18 de junho de 2020, ocorreu a nossa primeira Colação de Grau na modalidade virtual. Os estudantes 

Geisa Estela Damasceno Sena, Leudmar Oliveira Salomão e Thaila Luize Cintra dos Santos Cerqueira, do curso 

de Licenciatura em Eletromecânica, participaram da cerimônia mediada pela professora Cláudia Torres, 

proferindo o solene juramento. A cerimônia contou com a participação do diretor geral, professor Esly Marinho, 

coordenador da Licenciatura, Aron Miranda, professores, técnicos administrativos, colaboradores, familiares e 

colegas de turma. Parabenizamos os esforços de todos os envolvidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Ação na quarentena 

 

Dando continuidade ao Podcast “ONQ em foco”, a docente Brisa Moura trouxe o tema: Taxa de juros e quais as 

consequências do seu aumento e redução e como isso pode impactar nesses tempos de pandemia. 

  

 

Bate papo do Depen com as turmas 

 

No dia 15 e 17 de junho, o Departamento de Ensino reservou um horário para se reunir virtualmente com cada 

turma que agendou um bate papo. Foram elas: 3º anos do Ensino Médio integrado de Metalurgia e Petróleo e 

Gás Natural; 2º ano de Petróleo e Gás Natural e 2º e 3º semestres do subsequente de Petróleo e Gás Natural. 

O momento foi de muita troca de informações, sugestões e apresentação dos servidores. 
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Projeto “TAE’s na Rede”  

 

O Projeto desenvolvido pela Direção de Ensino e Técnicos Administrativos em Educação (TAEs), completou três 

meses no mês de junho e vem alcançando importantes resultados. Esse projeto tem como objetivo promover 

para os estudantes momentos de aprendizados através do material produzido pelos TAEs. Seu alcance junto à 

comunidade estudantil, tem sido de grande importância nesse contexto. A cada semana, a interação da 

comunidade escolar através dos materiais postados no site institucional e no instagram @ifbasimões aumenta, 

criando uma rede de aprendizado diário.  

Os temas abordados no mês de junho foram: 

1. Desafio palavras cruzadas – Atividade proposta pela Gerência de Registros Acadêmicos; 

2. Dicas de alimentação para o combate a hipertensão – Setor de Nutrição; 

3. Dicas de filmes que abordam a temática depressão para uma melhor compreensão – Setor de Psicologia; 

4. Apresentação de artista cego John Bromblitt. Vale conferir! – NAPNEE; 

5. Boas práticas de laboratórios. Atualize-se! – Técnicos de Laboratórios; 

6. Sugestão de sites e plataformas que oferecem conteúdos diversos: acadêmicos, dicas de leituras, 

alimentação saudável e outros – Biblioteca; 

7. Sugestão do sensível curta metragem “O peixe e eu” Babak Habibifar – Serviço Social; 

8. No dia Mundial do orgulho autista, 18.06, o NAPNEE fez uma importante reflexão sobre o tema com 

direito a mostra artística do nosso aluno; 

9. Uma aula sobre capacitores – Laboratório de Informática; 

10. Dicas sobre a importância de analisar a tabela nutricional dos alimentos na hora de optar por alimentos 

integrais – Setor de Nutrição; 

11. Sugestão para assistir “O mito da caverna” versão recontada nos quadrinhos de Maurício de Souza – 

Biblioteca; 

12. Projeto “Cine quarentena” indica o filme Liberdade e Fraternidade – Setor Audiovisual; 

13. Com a ação “Emoções na Pandemia”, o setor de Psicologia se conecta com os estudantes estimulando-

os a publicar suas produções durante esse período; 

14. Por meio de uma chamada atrativa, a Assistência de Alunos ratifica a abertura do canal de diálogo com 

os discentes; 

15. Escuta Pedagógica – Por meio de um formulário on-line, a Coordenação Pedagógica abre um importante 

canal de escuta estudantil. 
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DEPAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

O Departamento Administrativo esteve na linha de frente das ações emergenciais efetuadas pelo Campus, 

participando das reuniões de planejamento e dando suporte presencial na doação de alimentos. Tudo isso sem 

se descuidar da manutenção da estrutura física da escola.  

Pontualmente, as principais ações foram: 

  

1. Apoio nas ações referentes a doação de gêneros alimentícios aos estudantes do campus e instituições 

filantrópicas; 

2. Ações de planejamento visando a aquisição de produtos para enfrentamento à COVID-19; 

3. Execução de serviços eventuais/emergenciais no campus, pelos colaboradores da empresa Renovar 

Engenharia Ltda; 

4. Manutenção na bomba do poço artesiano do campus; 

5. Manutenção no carro oficial do campus. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 

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

Acompanhe informações das reuniões semanais 
 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/gabinete/ 

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

 


