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SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2022: “BICENTENÁRIO DA 
INDEPENDÊNCIA: 200 ANOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO BRASIL” 

 
Por Hélio Rocha 

 
Depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia, o 
IFBA Simões Filho volta a sediar um grande evento científico, 
nas modalidades presencial e online. Trata-se da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia 2022, que este ano apresenta 
o tema: Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, 
tecnologia e inovação no Brasil. O evento ocorreu entre 20 e 
22 de outubro, em diversos espaços no campus. 
 
A SNCT é uma oportunidade para que muitos estudantes 
tenham o primeiro contato com a pesquisa científica. “Além da 
apresentação dos trabalhos dos alunos, tivemos palestras, 
oficinas, peça de teatro, competição de foguetes de garrafa 
PET, uma mesa redonda online e um bate-papo com ex-alunos 

do IFBA”, explica a professora Marilena Meira, presidente da Comissão Organizadora. 
 
As atividades foram distribuídas nos auditórios ADM, 1 e 2, no Ginásio poliesportivo, além dos laboratórios de 
Informática, Química e da sala do IFMaker. “Na abertura (20/10), tivemos um sarau musical com apresentação 
de servidores e, também, a Feira de Economia Solidária que aconteceu simultaneamente à SNCT”. 
 
 

1ª Feira de Economia solidária multicampi do IFBA 
 
Paralelamente à SNCT, o Campus Simões Filho promoveu na manhã do dia 20/10 a 1ª Feira de Economia 
Solidária do IFBA. Tratou-se de uma ação multicampi, de caráter sistêmico, que contou com a participação de 
projetos de Eunápolis, Irecê, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Simões Filho e Lauro de Freitas. Esses campi 
foram contemplados pelo Edital nº 13/2021/Proex de Chamada Pública de Adesão ao 1º Circuito de Economia 
Solidária. As palestras da Feira ocorrem dia 20 no Auditório ADM. 
 
“O evento teve 10 barracas com produtos sortidos de artesanato, comidas, paisagismo e produtos da agricultura 
familiar, além de oficinas e palestras”, comentou a nutricionista Tamara Paixão. 
 
Fique agora com as principais notícias das ações ocorridas nos meses de agosto e setembro/2022. 
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INFORMES GERAIS 
 

LANÇAMENTO DO E-BOOK 
 
O e-book PANORÂMICA – Artes Visuais e a Criação Docente 
na Rede Federal propõe um olhar panorâmico e plural a 
partir de obras em fotografia, pintura, gravura, escultura, 
desenho, instalação e registro de performance, além de um 
artigo científico que, certamente, vai inspirar e motivar 
outras redes no diálogo e produção de Arte.  
 
O IFBA está representado através das professoras Giovana 
Dantas (Campus Simões Filho), Maristela Ribeiro (Campus 
Feira de Santana) e Carla Camuso (Campus Porto Seguro).  

 
 
 

 

Confira mais detalhes e conheça a obra em: 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-
1/2022/lancamento-do-e-book-panoramica-2013-artes-
visuais-e-a-criacao-docente-na-rede-federal-1 

 
 

TELETRABALHO 
 
A Comissão Local Permanente do Programa de Gestão do Campus Simões Filho, designada através da Portaria 
nº 053 de 13 de junho de 2022 e alterada pela Portaria nº 066 de 27 de julho de 2022, no uso das atribuições 
previstas no art. 29, §3° da Resolução CONSUP nº 53/22, publicou, conforme cronograma previsto em Edital, o 
Resultado Final do Edital de concessão ao Programa de Gestão na Modalidade Teletrabalho no Campus Simões 
Filho.  
 

 

Confira mais informações em:  
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/institucional/teletrabalho 

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2022/lancamento-do-e-book-panoramica-2013-artes-visuais-e-a-criacao-docente-na-rede-federal-1
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2022/lancamento-do-e-book-panoramica-2013-artes-visuais-e-a-criacao-docente-na-rede-federal-1
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2022/lancamento-do-e-book-panoramica-2013-artes-visuais-e-a-criacao-docente-na-rede-federal-1
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/institucional/teletrabalho
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DEPEN - DEPARTAMENTO DE ENSINO 
 
 

ACOLHIMENTO DOS INGRESSANTES 
 

No dia 01 de agosto de 2022, 

realizamos o Acolhimento dos 
ingressantes dos cursos técnicos 

da modalidade Subsequente e, 
também, Licenciatura em 
Eletromecânica. A programação 
contou com a aula magna; 
orientações gerais do DEPEN sobre, 
entre outras coisas, calendário 
acadêmico, manual, orientações 
sobre o SUAP, GSA; participação do 
Grêmio e Centro Acadêmico; 
orientações da COTEP com a 

pedagoga Ângela Oliveira; saudações dos Coordenadores dos Cursos Subsequentes e da Licenciatura em 
Eletromecânica. 
 
 

PESQUISA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO 
 
Em 26 de agosto, realizamos uma reunião geral para dialogarmos sobre questões apontadas pela pesquisa 

desenvolvida pela Comissão de Permanência e Êxito. Nessa reunião, tiramos alguns encaminhamentos 

como: distribuição dos pesos das notas das atividades que serão realizadas na III unidade e realização da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (em outubro) e Semana de Consciência Negra (em dezembro). 
 
 

PALESTRA SOBRE TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
 

No dia 31 de agosto de 2022, ocorreu uma palestra realizada 

por um profissional da área de psicologia para dialogar com 

estudantes, docentes e TAEs sobre o transtorno de 
ansiedade. Essa é a primeira de um conjunto de ações da 

nossa escola no sentido de informar e orientar estudantes e 
comunidade sobre o tema, tendo em vista o alto número de 
estudantes com diagnósticos ou sintomas.  Na atualidade, o 
transtorno de ansiedade acomete um número cada vez maior 
de pessoas, seja nas nossas famílias, no ambiente de trabalho 
(especialmente no meio acadêmico). É um transtorno mental 
sério, que causa grande sofrimento psíquico e que pode levar 
a pessoa a extremos se não houver conhecimento e manejo 
adequado do problema. O conhecimento é o maior aliado 
nesse processo.  
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TELETRABALHO NO ÂMBITO DO DEPEN 
 
No final do mês de agosto e no início do mês de setembro, ocorreram reuniões com os setores vinculados ao 

DEPEN para analisar a viabilidade e estipular as porcentagens do teletrabalho. 

 
 

REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS 
 

No dia 14 de setembro ocorreu a 

segunda reunião de pais e 
responsáveis. A reunião foi 

realizada em dois momentos: 
pela manhã, para pais dos alunos 
dos cursos técnicos da 
modalidade Integrado em 
Mecânica e em Metalurgia e, pela 
tarde, para pais dos alunos dos 
cursos técnicos da modalidade 
Integrado em Eletromecânica e 
em Petróleo e Gás Natural. A 
reunião contou com as falas do 
Diretor Geral, da Direção de 
Ensino, do Assistente da Direção 
de Ensino, dos técnicos lotados 

nos setores do Serviço Social, Psicologia, Coordenação Pedagógica e do Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Específicas. Além disso, contamos com a participação de membros do 22° Comando da Polícia 
Militar. 
 
 

COLAÇÃO DE GRAU DA LICENCIATURA EM ELETROMECÂNICA 
 

 
 

No dia 28 de setembro, tivemos o prazer de realizar a colação de grau dos discentes do curso de Licenciatura 
em Eletromecânica: Charles Natan dos Santos, Kevin Klisman Ribeiro Chaves e Natanael Bispo Carneiro.  
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DEFESAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
  

Curso técnico integrado em Mecânica 
O discente Nelian Rick dos Santos Santana, estudante do curso Técnico integrado ao Ensino Médio de 

Mecânica, defendeu seu Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Plano de manutenção preventiva de uma 
fresadora universal no IFBA Simões Filho”, orientado pelo Prof. Eliezer Parcero. A banca examinadora foi 
formada por seu orientador e pelos professores Rui Mota e Josimar Torres. A defesa ocorreu em sessão pública 
no dia 31 de agosto de 2022, às 9h00, na sala do pavilhão de oficinas. 
  

Licenciatura em Eletromecânica 
O discente Charles Natan dos Santos defendeu o trabalho “Formação de Professores da Educação 

Profissional e Tecnológica: avanços e retrocessos desde a Lei 9394/96 até a resolução CNE/CP n.1 de 6 de maio 
de 2022”. A banca foi composta pela servidora Ângela Oliveira e pelas docentes Azly Santana e Cláudia Torres 
que também era a orientadora do trabalho. A defesa ocorreu no dia 08 de setembro de 2022. 
 
 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO 
 
A Comissão de Permanência e Êxito, nos meses de agosto e setembro de 2022, se reuniu para avaliar os 
primeiros três meses do plano de atividades montado pela equipe de trabalho. Além disso, seguiu com a 
colocação periódica de pareceres nos processos de saída dos estudantes do campus por ordem diversa. A partir 
das especificidades dos pedidos de saída dos mesmos estudantes, a comissão entrou em contato com o ele para 
buscar a sua permanência e o entendimento do motivo de sua evasão. A comissão mantém atualizada uma 
tabela dos processos de saída e motivações para estudos e análises e posteriores. 
 
 

SETOR DE ESTÁGIO 
 
Todas as oportunidades de estágio (emprego e jovem aprendiz) estão sendo publicadas em nosso Canal do 
Telegram. Baixe o App e clique no link https://t.me/+5U3j9LkhXmtkYjAx. 
 
Mais informações sobre o setor, como também documentos diversos, estão disponíveis em: 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc, 
 
 

 

Fique por dentro do andamento dos processos de estágio em:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ 
1EAvdW6kFMN6IGcDyMroyGof9XnfPtodpzmOU5inb1Nc/edit#gid=0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/+5U3j9LkhXmtkYjAx
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAvdW6kFMN6IGcDyMroyGof9XnfPtodpzmOU5inb1Nc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAvdW6kFMN6IGcDyMroyGof9XnfPtodpzmOU5inb1Nc/edit#gid=0
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DEPAD - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
Em agosto e setembro, aconteceram reuniões entre a Diretoria de Gestão, Administração e Planejamento – 

DGAP e os Departamentos Administrativos, com intuito de discutir os processos de contratação dos 
serviços de mão de obra terceirizada na Instituição. 

 
 

AÇÕES DE MANUTENÇÃO 
 

No dia 06 de agosto foram 
realizados os serviços de sucção 
de resíduo líquido, esgotamento 
e lavagem das paredes de caixas 
de gordura e fossas localizadas 
nas dependências do IFBA – 
Campus Simões Filho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOVAS IMPRESSORAS 
 
Nos meses de agosto e 
setembro, foram entregues três 
impressoras multifuncionais 
monocromáticas tipo I e uma 
policromática tipo II, que são 
vinculadas ao Contrato n.º 
03/2021, firmado entre o 
Campus Simões Filho e a 
empresa Escrita Comercio e 
Serviços Ltda., cujo objeto é a 
contratação dos serviços 
continuados de solução 
outsourcing de impressão 
(impressão, cópia e 
digitalização). As impressoras 
tipo I foram alocadas nos 
seguintes setores: Coordenação da Graduação, Diretoria Geral e na Gerência de Recursos Acadêmicos – GRA, 
enquanto a multifuncional tipo II foi direcionada para a Lan House. 
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PESQUISA 
 

 Divulgação do III Congressos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFBA 

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2022/inscricoes-para-o-iii-congresso-de-pesquisa-pos-graduacao-e-
inovacao-do-ifba-estao-abertas 

 

 Organização da SNCT 2022: Formação da Comissão, pedido de portaria, elaboração do 

edital,  reuniões com a Comissão, reunião com o DEPEN e COTEP, divulgação do edital com os alunos, 
seleção dos trabalhos, organização da programação do evento, divulgação da programação. 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia-2022 

 
 
 

AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

E-JIFBA 2022 
 

No mês de agosto, após seletivas para participações nos Jogos Eletrônicos dos Estudantes do IFBA, 

aconteceram jogos nas modalidades Free Fire, League of Legends e o Xadrez Arena. Infelizmente, nossas 
equipes de Free Fire, League of Legends foram desclassificadas na etapa estadual. Na modalidade de Xadrez 
Arena, os discentes Matheus Henrique Silva de Jesus (1º ano de Metalurgia) e Samuel Vitor Borges Santos da 
Silva (4º ano de Eletromecânica) foram classificados para a etapa nacional. O professor Edmundo Itamar foi o 
responsável pela condução das equipes locais. 
 
 

SNCT 2022 E 1ª FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
 
Os meses de agosto e setembro foram marcados com as reuniões de preparação, em conjunto com as 

comissões, para o acontecimento da 1ª Feira de Economia Solidária no campus Simões Filho e para a 

realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia SNCT 2022 do IFBA. 

 
 

FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

No dia 15 de setembro, o presidente da comissão de extensão 

Ricardo Kuentzer participou da formação de avaliadores de 
projetos de extensão ofertado pela PROEX, em parceria do 

Departamento de Relações Comunitárias – DRC, ministrado pelo 
Prof. André Luís. 
 
 
 
 

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2022/inscricoes-para-o-iii-congresso-de-pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao-do-ifba-estao-abertas
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2022/inscricoes-para-o-iii-congresso-de-pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao-do-ifba-estao-abertas
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia-2022
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CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
 

Durante os meses de agosto e setembro, com 
finalização para o mês de outubro, acontece o curso 

de extensão em Planejamento e Controle da 
Manutenção Industrial, oferecido pelo professor 

Joelito Santos. Durante o curso, o professor traçou os 
objetivos para qualificar profissionais, aperfeiçoar os 
conhecimentos teóricos e aplicá-los às atividades 
práticas através da simulação da rotina diária das 
atividades desempenhadas pelos profissionais da 
área de planejamento em ambiente industrial real, a 
fim de atender as indústrias locais e, também, reduzir 
a quantidade de desempregados na região 
metropolitana de Salvador. Foram ofertadas 20 
vagas distribuídas para a comunidade externa e 
interna do IFBA. 
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