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“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças”. Essa 

frase atribuída ao naturalista inglês Charles Darwin nunca pareceu tão oportuna como no momento atual. O 

impacto da suspensão das atividades presenciais, provocado pela pandemia do novo coronavírus, concretiza a 

revolução digital, um passo definitivo – adiado por muitos – mas que agora está na ordem das prioridades. Para 

atender essa urgente demanda, dia sete de julho, o IFBA deu início a um levantamento sobre inclusão digital, 

iniciativa que faz parte do conjunto de ações para a construção do Plano de Contingência do Instituto Federal 

da Bahia Frente à Pandemia do Sars-Cov-2 (Coronavírus). A pesquisa foi direcionada aos servidores e alunos, 

com o Campus Simões Filho obtendo um dos melhores índices de alcance do Instituto. O Plano apresenta, 

dentre outras propostas, o Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

 

Abaixo, as principais ações da sua escola no mês de julho. 

 

 

MANTENDO A CALMA NO MEIO DA TEMPESTADE – ENTENDA COMO  
FUNCIONA A GESTÃO FINANCEIRA DO CAMPUS NO MOMENTO DE PANDEMIA 

 

A edição deste mês traz como destaque, a gestora financeira do Campus – Maria Eunice Paranhos. Em um rápido 

bate-papo, ela descreve os desafios de manter as contas da escola em dia em meio a uma crise epidemiológica 

de proporções mundiais. Pós-graduada em Ensino de Geografia, ela fala um pouco sobre uma parte vital do 

Campus, mas que geralmente passa despercebida dos holofotes, sem receber o destaque merecido. 

 

 

Maria Eunice Paranhos, 
gestora financeira do 
Campus Simões Filho. 
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Como funciona o Departamento Financeiro, 

Orçamentário e Contábil (DOF) do Campus? 

Maria Eunice: As atribuições do DOF, em linhas 

gerais, são: emissão de empenhos, liquidação de 

despesas, pagamento de credores, programação 

financeira, produção de operações contábeis dos 

atos e fatos da gestão orçamentária e financeira, 

atendimento ao público, controle interno, entre 

outras atividades relacionadas à execução 

financeira, orçamentária e contábil. 

 

Como a pandemia impactou a gestão financeira do 

Campus? Qual foi a maior mudança? 

Maria Eunice: Neste cenário de isolamento social, o 

grande desafio foi a migração abrupta para o 

trabalho remoto. De uma hora para a outra, os 

documentos físicos, a comunicação presencial com 

as equipes de trabalho, as instalações físicas e 

suportes tecnológicos habituais, tudo isso teve que 

ser deixado de lado. Todas as atividades passaram a 

ser realizadas através de sistemas eletrônicos. Eles 

já eram utilizados pela Instituição, só que agora se 

tornaram o único canal disponível.  

 

Como o setor está lidando com os novos desafios?  

Maria Eunice: Uma vez que tivemos que nos adaptar 

ao home office, visando manter a produtividade e 

saúde da equipe, abraçamos as inovações nas 

formas de gerenciar e administrar o trabalho. 

Buscamos suporte tecnológico através de acesso 

remoto, acrescentando ao uso de sistemas 

eletrônicos já utilizados pela Instituição, estratégias 

de comunicação à distância, tais como: contato 

telefônico ou on-line, reuniões virtuais, plataformas 

digitais, dentre outras ferramentas on-line. 

 

Como estão sendo feitos os pagamentos do Auxílio 

Financeiro Estudantil Emergencial? 

Maria Eunice: Os pagamentos, os compromissos 

com credores, externos e internos, estão sendo 

honrados intempestivamente. Como ação de 

enfrentamento à pandemia, já foram pagas duas 

parcelas de R$ 120 de auxílio emergencial a 450 

estudantes. A grande maioria dos alunos recebeu o 

dinheiro através de vários tipos de contas de 

diversos bancos. Eles foram orientados e 

incentivados a abrir essas contas a fim de evitar 

aglomerações. 

 

DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

O Departamento de Ensino – como todos os setores da escola – vem trabalhando com afinco para dar 

continuidade ao projeto pedagógico, enquanto presta o apoio possível neste momento delicado. Dessa forma, 

a pandemia não impediu que a estudante Paloma Monteiro defendesse seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) em Petróleo e Gás Natural, dia 27 de julho, enquanto projetos como “TAEs na Rede” e “Ações na 

Quarentena” mantiveram a comunidade acadêmica integrada, com muita informação, sugestões de atividades 

e acolhimento. Paralelamente, foram efetivados importantes programas assistenciais, como o pagamento do 

Auxílio Estudantil Emergencial e a doação de kits de alimentos provenientes da alimentação escolar. Veja abaixo 

a descrição de outras ações realizadas pelo DEPEN no mês de julho: 

 

Pagamento da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial 

O pagamento da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial foi disponibilizado entre os dias 10 a 17 de 

julho. 
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Segunda etapa de distribuição de alimentos entrega 53 kits para os  alunos 

O IFBA Simões Filho realizou mais uma rodada de doações de alimentos, dia 21/07. Na ocasião, foram entregues 

53 kits com gêneros provenientes da merenda escolar. Essa é a segunda etapa da ação, que já forneceu um 

total de 96 kits para os alunos que manifestaram interesse através do questionário disponibilizado no Portal. 

A Comissão de Distribuição de Kits de Gêneros 

Alimentícios do Campus foi formada para organizar as 

doações. Ela é composta por oito membros, incluindo 

professores, um assistente administrativo e uma aluna. A 

nutricionista Tamara Paixão, presidente da Comissão, fala 

um pouco sobre a parte operacional: 

“Os gêneros alimentícios são adquiridos com recursos do 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 

para atender ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar). Pelas novas determinações foi permitido realizar 

a distribuição dos itens para os alunos atendidos pelo 

Programa, em caráter excepcional, durante o período de 

suspensão das aulas”, disse. 

Além dos membros da Comissão, estão envolvidos na ação 

o Departamento Administrativo (DEPAD), a Gerência de 

Registros Acadêmicos (GRA), a Assistência de Alunos, além 

da Direção Geral, Departamento de Ensino (DEPEN) e o 

Serviço Social. “Tudo com o suporte dos terceirizados do 

campus”, ressalta Tamara. A Comissão planeja a próxima 

entrega, que deve ser realizada no mês de agosto. 
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Projeto “TAEs - Técnicos Administrativos em Educação - na Rede” – 

O projeto tem como objetivo promover momentos de aprendizado para os estudantes, por meio de conteúdos 

produzidos pela equipe dos técnicos. No mês de julho, o TAES na Rede abordou os seguintes temas:  

1. Infecções Sexualmente Transmissíveis na adolescência (ISTs) – Serviço de Saúde, Dra. Alessandra Araújo; 

2. Sugestão de lanche saudável: Tapioca! – Serviço de Nutrição; 

3. Divulgação dos trabalhos produzidos pelas alunas Andressa Correia 1. Mecânica, Tamara Pita 2. PGN e 

Daiane Macedo 3º Mecânica, proposto pelo setor de Psicologia no projeto “Emoções na Pandemia”; 

4. Cine Quarentena indica “State of Mind: Miguel Cordeiro – Audiovisual, Luciano; 

5. O que é racismo estrutural? – Sugestão de vídeo proposto pela Assistência de Alunos; 

6. A Coordenação Pedagógica – COTEP, antenada com o movimento “Julho da Pretas”, abordou a 

participação da mulher negra na ciência, falando da Dra. Jaqueline Góes de Jesus, cientista brasileira que 

coordenou a equipe responsável por sequenciar o genoma do novo coronavírus em 48 horas, e também, 

da escritora Djamila Ribeiro, filósofa e ativista, autora do Pequeno Manual Antirracista (livro mais 

vendido no Brasil em junho/20), dentre outras importantes obras; 

7. Dicas de neutralização de gênero na escrita sem prejudicar a leitura de pessoas cegas – NAPNEE; 

8. Sugestão de curso de Eletrônica para Iniciantes, plataforma Youtube, professor Wagner Rambo (WR kits) 

- Laboratório de Informática; 

9.  Apresentação do canal no YouTube de Paulinho, um garoto de 15 anos que apresenta um quadro de 

deficiência múltiplas, porém, com um talento encantador para a música, fazendo a reflexão sobre a 

capacidade e produtividade das pessoas deficientes. 

 

Projeto “Ações na quarentena” 

A professora Brisa Moura abordou o tema: O que é inflação e por que ela é tão ruim? no Podcast ONQ em foco. 

 

 

Publicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação da 
versão on-line 
do “Manual de 

Trabalhos 
Acadêmicos, 

Desmistificando 
a Monografia”, 
produzido pela 

bibliotecária 
Jovenice 
Ferreira. 

“Mecanismos de Acompanhamento 

de Egressos dos Institutos Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica e 

suas Contribuições para a Avaliação 

Institucional”, artigo escrito pelos 

pesquisadores Etiene Santiago 

Carneiro, Georges Souto Rocha e a 

Assistente de Alunos Shirlei de Souza, 

publicado no E-book “Avaliação, 

processos e Políticas” (Realize 

Editora). 

A professora Ana 

Chiara teve um 

capítulo 

publicado na 

compilação: 

"Difusão do 

conhecimento: 

educação, saúde, 

gestão e 

inovação" 

(Edufba).   
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Contato sistematizado com os estudantes:  

um trabalho conjunto da Comissão de Permanência e Êxito e Assistência de alunos 

O DEPEN manteve a interação com grupos das turmas em aplicativos (Subsequente, Integrado e Superior), com 

a inclusão das assistentes de alunos para o suporte necessário. 

 

Defesa de TCC 

Defesa do TCC da estudante Paloma Monteiro (curso), orientada pela professora Núbia Nascimento, dia 27 de 

julho. 

 

 

DEPAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Além de cuidar da gerência financeira do Campus (ver matéria-destaque), o Departamento Administrativo é a 

espinha dorsal da escola, responsável pela manutenção das instalações físicas, licitações, reparos emergenciais 

e de rotina, além de garantir o abastecimento para os servidores e terceirizados que precisam dar continuidade 

ao trabalho presencial. Geralmente nos bastidores, o DEPAD oferece suporte fundamental para o sucesso de 

importantes ações, como: 

• Lançamento da Cotação Eletrônica (Dispensa de Licitação) para a aquisição de insumos para o Projeto 

“Totem de Triagem para Unidades de Saúde”, do professor Ramon Luz, com recursos da PRPGI. O projeto 

contempla o futuro pagamento de bolsitas, já selecionados pelo professor 

• Apoio na realização de evento promovido pela Prefeitura de Simões Filho, o “Encontro de Prefeitos da 

Região Metropolitana”, realizado no campus 

• Suporte nas ações referentes à distribuição de kits de gêneros alimentícios aos estudantes do campus 

• Execução de serviços eventuais/emergenciais no Campus, pelos colaboradores da empresa Renovar 

Engenharia Ltda. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


