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Depois de passar por 13 audiências públicas – envolvendo os 22 campi – o Plano de Contingência do Instituto 

Federal da Bahia Frente à Pandemia teve as diretrizes gerais aprovadas, em reunião do Conselho Superior 

(CONSUP), realizada dia 11 de agosto e regulamentada pela Resolução nº. 20, de 26 de agosto de 2020. A partir 

deste momento, fica a cargo de cada campus discutir internamente a adesão e implementação, de acordo com 

as especificidades de cada unidade.  

O CONSUP também aprovou a Resolução nº. 19, de 24 de agosto de 2020, que regulamenta as Atividades 

Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE), com destaque para as atividades de ensino. 

Conheça o trabalho que as Comissões de Enfrentamento à COVID-19 estão desempenhando para a efetivação 

das diretrizes estabelecidas no Plano de Contingência, aprovado pela Resolução nº. 20, de 27 de agosto de 2020, 

e na implementação da AENPE - Atividades de Ensino Não Presenciais, aprovadas pela Resolução nº. 19, de 24 

de agosto de 2020. 
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O COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AMEAÇA AO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Formado em atendimento à Portaria nº. 1.208, de 13 de março de 2020, em todos os campi, para atuação 

conjunta ao Comitê Geral (Reitoria). O mesmo tem representes da Direção Geral, Direção de Ensino, Direção 

Administrativa, Coordenadores de cursos/áreas, técnicos administrativos em educação, docentes, discentes e 

pais/responsáveis. As ações deste comitê são:  

✓ Organizar as últimas etapas para finalização do ano letivo 2019;  

✓ Coordenar a suspensão das atividades presenciais e transição para o modelo remoto de trabalho;  

✓ Suporte para a doação de kits de gêneros alimentícios provenientes da merenda escolar;  

✓ Divulgação de orientações e informações à comunidade e manutenção de escala para limpeza, 

jardinagem e manutenção do campus e dos laboratórios. 

Atualmente, o Comitê Local está focando na discussão do Plano de Contingência, documento que vai nortear 

nossas ações futuras. Suas ações estão voltadas para o planejamento da parte estrutural do Campus, tais como: 

organização dos ambientes, compra de materiais, análise documental e protocolos sanitários para um eventual 

retorno às atividades presenciais. 

 

COMISSÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2020 

A Comissão da Jornada Pedagógica 2020 estabeleceu a reorganização e planejamento da Jornada Pedagógica 

deste ano em duas fases: a Primeira Fase foi realizada por meio de webconferência, enquanto a segunda fase 

será desenvolvida no momento do retorno às atividades presenciais. 

Nesse sentido, a Comissão da Jornada Pedagógica vem atuando desde fevereiro de 2020 e foi responsável pela 

organização e realização da primeira etapa da Jornada Pedagógica. No contexto, ficou responsável por: 

✓ Preparação dos servidores, quanto aos aspectos psicológicos e emocionais; 

✓ Capacitação, através de palestras e cursos, com o intuito de prepará-los para a utilização de ferramentas 

digitais e adaptação dos currículos para o ensino híbrido e de materiais apropriados para os estudantes 

com necessidades específicas; 

✓ Oficinas para a preparação prática da rotina acadêmica do retorno. 

 

COMISSÃO ACADÊMICA DE RETORNO 

Formada em julho de 2020 devido à necessidade de existir um grupo específico para discutir à criação das 

diretrizes acadêmicas para a operacionalização das atividades educacionais não presenciais emergenciais. Esta 

comissão, inclusive, elaborou o documento DIRETRIZES PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO PRESENCIAIS 

EMERGENCIAIS (AENPE) - CONTEXTO SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS) e vem apresentando o mesmo à 

comunidade, por meio de reuniões realizadas com as coordenações de cursos e áreas, setores e departamentos, 

para que todos possam conhecer e contribuir. 
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ENTENDA O QUE ESTÁ DEFINIDO SOBRE  

AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO PRESENCIAIS 

➢ A Resolução nº.19 define como objetivos para as Atividades Educacionais Não-Presenciais: (1) a 
finalização do calendário letivo de 2019 e (2) a realização suplementar do calendário de 2020; 

➢ Estabelece também o caráter facultativo e inclusivo da adoção das AENPE, tanto para os campi, como 
para os alunos; 

➢ Os estudantes vão poder optar por não realizar as atividades não presenciais emergenciais, mantendo 
o direito de continuidade dos estudos curriculares em que estão matriculados de forma presencial, sem 
prejuízo no momento do eventual retorno às aulas; 

➢ Discentes que optarem pelas AENPE não terão o registro de quaisquer reprovações nessas atividades 
em seus currículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba mais 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/institucional/ 

comissoes-de-enfrentamento-a-pandemia-da-covid-19 

 

 

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) 

divulgou o resultado do Edital SETEC Nº 35/2020, referente à submissão de projetos para 

implantação do Laboratório IFMAKER. O campus Salvador, em parceria com o campus Simões 

Filho, foi contemplado para a implantar os laboratórios em seus campi. O objetivo do projeto 

é atender a região metropolitana com ações itinerantes, envolvendo os cursos de 

Licenciatura e a Pós-graduação dos campi, de modo a disseminar a “cultura maker” entre os 

docentes, TAES, discentes e a comunidade externa. O IFMAKER será concebido de modo a 

promover: 1) a formação de docentes, discentes e multiplicadores e 2) Relacionamento e 

integração com a comunidade interna e externa. 
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DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

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

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

produzidos pela equipe dos técnicos. No mês de agosto, diante das diversas demandas, foi adotado uma nova 

frequência para as publicações. Os temas abordados foram:  

1. Qual a diferença entre psicólogo, psicanalista e psiquiatra na questão da saúde mental - Setor de 

psicologia, Brites Delane; 

2. Postagem em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 de agosto. - Setor 

NAPNEE; 

3. Divulgação do Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial e período para submissão 

de trabalhos. - Setor Biblioteca. 

 

Projeto Ação na quarentena 

Dando sequência ao projeto ONQ em foco, a professora Brisa Moura apresenta mais um podcast abordando a 

seguinte tema: Pirâmide – entenda como funciona e o porquê nunca devemos entrar em uma. 

 

Entrega dos kits alimentícios para estudantes do campus  

moradores de Salvador e Região Metropolitana 

Para os estudantes que não puderam se deslocar ao Campus por motivos de ordem sanitária ou financeira, foi 

feita a entrega dos kits alimentícios pela comissão e motorista do campus, no IFBA campus Salvador, em 06 de 

agosto de 2020 (5 estudantes contemplados) e em 18 de agosto de 2020 (5 contemplados), no CRAS e em alguns 

domicílios nas cidades de São Francisco do Conde, Candeias e Madre de Deus. 

 

Dia do estudante 

Publicação da biblioteca, em homenagem a Dia do Estudante: “ABNT sem Meme e sem Mimimi”. 

 

Campanha de doação de Equipamentos de Informática/Mobiliário  

aos alunos do IFBA Campus Simões Filho 

O projeto está sob a coordenação do técnico de laboratório Kleber Santos. Teve Início dia 17 de agosto e segue 

até 17 de setembro de 2020. 
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Defesas de TCC 

 

O estudante Aristeu dos Reis da Costa, do curso de Licenciatura 

em Eletromecânica, defendeu seu TCC intitulado “Acessibilidade 

e permanência de cegos no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia - IFBA/Campus Simões Filho: uma proposta viável”, 

orientado pela professora Cláudia Cunha Torres da Silva, no dia 

21 de agosto de 2020. Participaram da banca a sua orientadora, 

e os professores Elieser Parcero e Graziela Ferreira. 

 

 

 

 

O estudante Daniel Oliveira, do curso 

técnico de nível médio Petróleo e Gás 

Natural, da modalidade Integrado, também 

defendeu seu TCC intitulado “Riscos de 

exposição ao benzeno pelos frentistas e 

proposta para minimizar tal situação”, 

orientado pela  professora Marilena Meira, 

no dia 27 de agosto de 2020. Participaram 

da banca os professores Camila Ribeiro e 

Elba Gomes, além de sua orientadora. 

 

 

Curso de capacitação “Google Sala de Aula na prática” 
 

Os professores Azly Santana e Valter Dias desenvolveram o  curso 

Google Sala de Aula na prática a fim de contribuir com a 

capacitação de todos os servidores do Campus Simões Filho para 

atuarem de forma remota, fazendo uso do Google Sala de Aula e 

de outras ferramentas virtuais atreladas a ele, como o Google 

Meet, empregado nos encontros síncronos. O curso está sendo 

realizado totalmente online, tendo iniciado no dia 24 de agosto e 

se estenderá até o dia 24 de setembro de 2020. O curso conta 

ainda com a colaboração das professoras Juliana Bastos e 

Terezinha Tamanini na mediação direta com os participantes. 
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DEPAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

O DEPAD, através da Coordenação e Gestão da 

Tecnologia da Informação (CGTI) do Campus Simões 

Filho, ofertou uma palestra apresentando as 

plataformas “Microsoft 365” e o “Microsoft Teams” aos 

Técnicos Administrativos em Educação (TAEs). Está 

previsto um segundo encontro, contemplando os 

docentes. 

Além dessa ação, o DEPAD também apoiou a doação 

dos kits alimentícios, via motorista do campus, aos 

estudantes residentes nas cidades de Candeias, Madre 

de Deus, São Francisco do Conde e Salvador. 

E, através dos colaboradores da empresa Renovar Engenharia Ltda., executou serviços eventuais/emergenciais 

no 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 

 


