
 

  

Edição 07 | OUTUBRO 2020 

 

INFORMES GERAIS E DESTAQUES 

Ocorreu no dia 05/10 a 3ª Reunião Geral, que teve como pauta: 1. Início das AENPEs - Atividades Educacionais 
Não Presenciais Emergenciais; 2. Apresentação do cenário com relação aos auxílios: financeiro 
emergencial/inclusão digital 1 e 2; 3. Calendário Acadêmico. A Comissão Acadêmica enviou a versão final do 
documento para a comunidade em 02.10.20. 
 
 

 

A ata desta reunião pode ser acessada por meio do link: 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-

informacao/documentos-1/diversos/2020  

 
 
 
 

EDITAIS DE AUXÍLIO FINANCEIRO E EDITAL DE AUXÍLIO DIGITAIS 

A Comissão Gestora da Assistência Estudantil/SF no mês de outubro publicou os editais nº 02/2020, que trata 

de novas vagas para o Auxílio Emergencial, e nº 03/2020 que trata de vagas para Auxílio Inclusão Digital Tipo 

1(custeio para compra ou manutenção de Equipamentos) e Tipo 2 (custeio de acesso à internet). O resultado 

final com os selecionados para os referidos auxílios foi publicado no dia 27/10/2020. A comissão continua 

trabalhando nas ações para a efetivação do pagamento dos auxílios. 

Ainda no mês de outubro, em atendimento à Portaria 3304 de 05 de outubro de 2020, a Comissão também 

ficou responsável pela entrega dos tablets para os estudantes, sob a forma de empréstimo, durante o período 

das Atividades Educacionais Não Presenciais - AENPE. O mutirão de entrega contou com a ajuda da Direção 

Geral, Departamento Administrativo, Setor de Patrimônio e diversos servidores e colaboradores voluntários. 

 
 
 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2020
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/diversos/2020
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INÍCIO DAS AENPES 

 Durante a Semana de Acolhimento – que ocorreu entre os dias 19 a 23 – diversos conteúdos foram 

abordados: recepção aos calouros, apresentação das AENPES, orientações sobre como se comportar em 

ambientes virtuais e capacitação dos estudantes no Google Sala de Aula. Início das aulas: 26 de outubro de 2020 

para todas as modalidades, com aula inaugural para o curso de Engenharia Mecânica. Tudo que ocorreu nessa 

semana pode ser acessado em nosso canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCw26P0peARnPnHN7-TM1_TQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepção dos Calouros 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCw26P0peARnPnHN7-TM1_TQ
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DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso  

 

O estudante Vitor Vinhas 

Caminha, estudante do curso de 

Ensino Médio integrado ao 

técnico de Petróleo e Gás 

Natural, defendeu seu Trabalho 

de Conclusão de Curso com o 

título Estudo Comparativo da 

Aplicabilidade de Polímeros em 

Estruturas Tubulares Marítimas, 

fazendo uso da Ciência dos 

Materiais, no dia 07 de outubro 

de 2020, em sessão virtual 

pública.  

A banca foi formada pelos professores Esly Marinho, Elba Gomes e pela orientadora Cléa Albuquerque. 

 

 

O estudante Elenilson Pereira de Jesus, 

estudante do curso de Licenciatura em 

Eletromecânica, defendeu seu Trabalho de 

Conclusão de Curso com o título Análise do 

curso técnico de Eletromecânica - IFBA/ 

Simões Filho, com ênfase nos avanços 

tecnológicos e no mercado de trabalho.  

A defesa aconteceu em sessão pública 

virtual no dia 08 de outubro de 2020, com 

banca formada pela professora Regina 

Palácio, pelo professora Aron Britto e pela 

orientadora Cláudia Cunha Torres da Silva. 

 

 

 

Defesa de TCC do estudante Vitor Vinhas Caminha (Integrado PGN). 

Defesa de TCC do estudante Elenilson Pereira de Jesus   
(Licenciatura em Eletromecânica).. 
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Os projetos do campus, homologados no Edital nº 06/2020/PROEN/IFBA - Seleção de 

Projetos de Ensino, foram aprovados!  

por Hélio Rocha 
 

Os docentes Mônica Silveira e Ivo Falcão, do IFBA Simões Filho, tiveram projetos aprovados no edital de N° 

06/2020, da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). O certame teve como objetivo selecionar trabalhos educacionais 

voltados aos alunos de cursos técnicos e superiores do IFBA. Ao todo, foram concedidas 65 bolsas, com duração 

de seis meses, no valor de R$ 300,00 mensais cada. 

Classificado em primeiro lugar ficou o trabalho de Mônica: “Adaptações de recursos e metodologias para o 

ensino de alunos com TEA, em disciplinas técnicas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT)”. O projeto foi 

desenvolvido na área de Educação (Ciências Humanas), fazendo uso das metodologias ativas e práticas 

assistivas no ensino e aprendizagem. A classificação prevê a contratação de dois bolsistas. 

O trabalho de Ivo ficou em segundo lugar, com o tema: “Central de Comunicação Digital: Formação Profissional, 

Linguagens e Cidadania”. Classificado na área das Letras (Linguística, Letras e Artes), é voltado para o letramento 

e mediação no uso das tecnologias digitais. O projeto prevê a contratação de um bolsista. 

 

 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Damário Dacruz. Edição virtual 2020 

 

Nos dias 05, 13, 19 e 26 de outubro aconteceu a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Damário DaCruz 

edição virtual 2020. 

 

 

Confira toda a programação em:  
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-

1/2020/taes-na-rede-semana-nacional-do-livro-e-
da-biblioteca-damario-dacruz  

 

 

 

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2020/taes-na-rede-semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca-damario-dacruz
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2020/taes-na-rede-semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca-damario-dacruz
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2020/taes-na-rede-semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca-damario-dacruz
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Ação da Biblioteca nas “Sextas Plus” : #ficaadica sobre leitura 

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

Plus” das Atividades Educacionais não Presenciais (AENPEs), serão divulgadas indicações de leitura. Estudantes, 

servidores e colaboradores do Campus também vão poder fazer sugestões para as próximas semanas. 

 

 

9/10 

Homenagem à Semana das Crianças, apresentando o livro de poesias infantis 

“Amoras”, escrito pelo rapper Emicida. 

 

16/10 

“A flor que usava lenço” – Lulu Lima 

 

 

30/10 

“O presente do fazedor de machados” – James Bourke e Robert Ornstein 
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NAPNEE 
NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS E ESPECÍFICAS 

por Daiane Pina - professora AEE   

 

O atendimento educacional especializado - AEE, vem sendo realizado com as famílias e com os alunos desde o 

dia 13/10/2020. Os alunos estão sendo atendidos semanalmente, terças-feiras, com uma hora de atendimento 

cada um. Os atendimentos têm procurado trabalhar as questões apresentadas pelos professores, com vistas a 

melhorar  a comunicação e a interação social entre os alunos com os demais colegas e docentes, bem como, 

trazer tranquilidade e conforto para os estudantes e seus familiares. O retorno das famílias tem sido positivo a 

medida que se sentem contempladas e mais seguras com a presença semanal desses atendimentos.  Todos os 

atendimentos estão sendo acompanhados pela representante do NAPNEE, Luciane Oliveira, e informado 

semanalmente a diretora de ensino, Jamille Assis, através do e-mail institucional. 

 

 

AÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A coordenação de Pesquisa e Inovação junto com o membros da Comissão de Extensão, reuniram-se em 29.10, 

com Direção Geral e a Coordenadora de Pós-Graduação da PRPGI (profª Ana Chiara de Almeida). A profª Ana 

Chiara apresentou as ações da coordenação de Pós-Graduação do IFBA, reafirmando a importância sobre a 

verticalização e horizontalização do ensino e do currículo para estes setores; além de discutir o fortalecimento 

da pós graduação nas coordenações de pesquisas e extensão dos campi. 

 

Laboratório IFMaker 

Após a aprovação no Edital Nacional para construção dos Laboratórios Maker, do campus Salvador em parceria 

com o campus Simões Filho, no dia 22 de outubro de 2020 aconteceu uma reunião com os dois grupos de 

trabalho para discussão das Diretrizes para Elaboração do Plano de Trabalho IFMAKER.  

Nesta primeira etapa, os participantes dos grupos de trabalho dos dois campi farão uma capacitação nos 

seguintes cursos: Maker Primeiros passos, com carga horária 30 horas e Aprendizagem modelada em projetos, 

com carga horária 30 horas. 
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AÇÕES DO SETOR DE ESTÁGIO 

por Direção Geral, Gabinete e Setor de Estágio 
 

Desde o início da pandemia, o setor de estágio vem fazendo adaptações nos fluxos dos procedimentos para 

oportunizar aos alunos a conclusão dos cursos através dos processos de Estágio Externo, TCC e Caracterização 

de Experiência. Os fluxos dos procedimentos online foram amplamente divulgados, resultando na conclusão de 

28 processos (TCC -10, Estágio Externo - 13, Caracterização de Experiência - 5). Também foi ampliada a forma 

de divulgação das ofertas de vagas de estágio e empregos via os canais oficias: e-mails, site institucional e redes 

sociais - Saiba mais acessando: https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc.  

 

DEPAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

Recebimento e verificação, por parte do Setor de 

Patrimônio, dos tablets encaminhados pela Reitoria 

ao Campus. 

Suporte da CGTI aos servidores na execução das 

atividades institucionais remotas, na 

operacionalização das plataformas digitais (G-Suíte, 

Office 365, Moodle, SEI, SUAP, dentre outras) 

utilizadas pelo Instituto e apoio aos estudantes nas 

ações das AENPES. 

 
 

 

Disponibilização, por intermédio de solicitação via SEI, de empréstimo de bens patrimoniais para suporte aos 

servidores/estagiários nas atividades remotas. 

 

Passo a passo do protocolo de solicitação de bens 
patrimoniais: 

https://webmailzimbra.ifba.edu.br/service/home/~/?auth
=co&loc=pt_BR&id=67541&part=2  

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc
https://webmailzimbra.ifba.edu.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=67541&part=2
https://webmailzimbra.ifba.edu.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR&id=67541&part=2
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Apoio logístico, junto à Comissão da Política de Assistência Estudantil, na distribuição dos tablets aos discentes. 

 

Divulgação, através da DIREH, do fluxo processual para remoção e redistribuição na Instituição: 

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2020/ifba-estabelece-fluxo-processual-para-remocao-e-redistribuicao.  

 

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

Engenharia. 
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