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SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 2022 
“NEGRITUDE: RETRATOS DE UMA COR PRESENTE” 

 
Por Hélio Rocha | Fotos: André Almeida 

 
Nos dias 06 e 07/12, aconteceu a Semana da Consciência Negra 2022 (SCN), 
Campus Simões Filho, que este ano chegou à sua 15ª edição com o tema: 
“Negritude: retratos de uma cor presente”. Centenas de estudantes se reuniram 
no Pavilhão Acadêmico para participar da abertura. De acordo com a 
coordenadora, a profa. Joelma Santos, o primeiro dia foi dedicado às discussões 
teóricas, enquanto o segundo dia ofereceu uma programação repleta de 
atividades artísticas e culturais, culminando com um grande sarau no 
encerramento. 
 
“Pela manhã, ocorreram 
minicursos sobre 
Masculinidades Negras 
(Antônio Mário), Filosofia 
Africana (João Borges) e 
Música Negra e Ciência 
(Fabrício Mota). As atividades 

foram replicadas à tarde, para que alunas e alunos dos dois 
turnos pudessem participar”, disse. 
O professor de História e palestrante, Fabrício Mota, falou 
sobre a importância da SCN. “A Semana atualiza o debate, 
qualifica o enfrentamento ao racismo e expande a percepção sobre o processo civilizatório. Os estudantes do 
Campus Simões Filho vêm de comunidades majoritariamente negras, e essa é uma oportunidade para que 
conheçam melhor a própria história”, explicou.  

 
 Para o segundo dia, foram realizadas 12 
oficinas de arte e cultura, dança afro, 
capoeira, grafitti, canto, fotografia, Bachata 
(dança afro-latina), teatro e Slam (poesia de 
rua). Um desfile de modas temático sobre 
“Estética e expressão política” também foi 
realizado, antes do grande Sarau da 
Consciência Negra, às 15 h, com a 
participação de estudantes e servidores. 

Comissão Organizadora 
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INFORMES GERAIS 
 

JIFBA 2022 
 
Um dos destaque do mês vai para os(as) atletas do IFBA Simões 
Filho que disputaram as eliminatórias do JIFBA, Polo 2, entre 8 e 10 
de novembro, no Campus Salvador. A competição contou com a 
com a participação de cerca de 150 estudantes dos campi Salvador, 
Simões Filho, Santo Amaro, Feira de Santana e Camaçari. 
 
A delegação de Simões Filho obteve a seguinte classificação: a 
equipe de Futsal feminino ficou em 3° lugar, a de Basquete, em 2° 
lugar, e a de Vôlei, em 2° lugar. De acordo com o professor de 
Educação Física, Márcio Luiz, que acompanhou os estudantes, 
apesar do resultado discreto, o saldo foi positivo. “O que ficou 
marcado para mim foi perceber a rede de apoio e transformação 
social construída no processo de organização. Os alunos 
coordenadores deram um show de bola na postura, planejamento 
e organização”, disse.  
 
Parabéns aos atletas: Eberty de Jesus Lima, Marcus Paulo Cardoso 
Santos, Watson Luis Gomes da Silva, Allan Santos Silva, David de 
Oliveira Bomfim, Wendel Oliveira Louvores dos Santos, Gabriel Felipe Santos de Melo, Arthur Brandão Carvalho, 
Lucas Lacerda Freitas, Larissa Santana de Jesus, Raquel Cavalcante Peixoto, Izadora Santos de Carvalho, Edjan 

Mary Chagas da Solidade Gonçalves, Neliane 
Conceição dos Santos, Mikele da Silva de Jesus, Raíssa 
de Lacerda Chagas, Denilson Castro Ferreira Junior, 
Lucas Andrade Coutinho, Pedro Henrique Benicio 
Moreira, Yuri Matheus Sena da Silva, Gabriel Eduardo 
Campos Cunha, Lucas Maia Magalhães, João Phyllipe 
Ramaccotte dos Santos, Marcos Samuel Lopes 
Marcelino, Kaique Gabriel Menezes Brandão, Everton 
dos Santos Goes, Pedro Henrique Piedade Rios 
Santana, Eduardo Mascarenhas dos Santos, Daniel 
Santos da Silva e João Gabriel Souza Silva. 
 
Comissão Responsável: Márcio Luiz, Pasqualino Parla e 
Deusdedite Júnior 
 

 
 

MINICURSO DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
No dia 07 de outubro, o Grêmio Estudantil Paulo Freire, por meio da Diretoria do Meio Ambiente, Ação Social 
e Educação, realizou um minicurso de Primeiros Socorros aberto à comunidade estudantil e de servidores. Teve 
como mediador, o Sr. Silvano Pereira Barbosa e Sr. George Souza Barreto, ambos são da empresa GPACE.  
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DIA DO SERVIDOR PÚBLICO 2022 
 
28 de outubro, Dia do Servidor Público. No dia 27 de outubro, os 
servidores do campus se reuniram para comemorar seu dia com um 
café da manhã, promovido pelo Sinasefe. Neste dia, a Direção Geral 
junto à DIREH promoveu ações que possibilitaram um momento de 
reflexão sobre a importância do autocuidado. 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIÃO ANUAL DOS DIRIGENTES DA 
REDITEC 
 
 
De 07 a 11 de novembro, o diretor participou da 46º 
Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
(REDITEC) que aconteceu em Belém do Pará. 
 
 
 
 
 

 
AMBIENTE EDUMAKER 
 
No dia 19 de novembro, a Comissão Gestora do Ambiente EduMaker do IFBA Campus Simões Filho publicou o 
Edital interno para seleção de monitores(as) voluntários(as) que atuarão no Ambiente EduMaker do IFBA 
Campus Simões Filho, dando suporte às atividades realizadas no mesmo. Serão selecionados(as) 8 (oito) 
monitores(as) voluntários(as), alunos(as) das modalidades integrado, subsequente e/ou superior, regularmente 
matriculados(as) no IFBA – Campus Simões Filho. Acesse o Edital na íntegra em: 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2022/edital-interno-no-01-2022-selecao-simplificada-de-
monitores-as-para-atuar-no-ambiente-edumaker 
 
 
 

OUVIDORIA 
 
O campus Simões Filho tem um novo Ouvidor, o professor Carlos Sá foi nomeado em 08 de novembro de 2022, 
Portaria 120/2022. 
 
 
 
 
 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2022/edital-interno-no-01-2022-selecao-simplificada-de-monitores-as-para-atuar-no-ambiente-edumaker
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2022/edital-interno-no-01-2022-selecao-simplificada-de-monitores-as-para-atuar-no-ambiente-edumaker
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PROSEL 2023 
 
Em 09 de novembro, o campus recebeu a visita da Escola Municipal Quilombo Ilha de Maré. A ação é mais uma 
das ações voltadas à divulgação da nossa escola, em virtude do processo seletivo para ingresso em 2023. 
Estavam presentes o coordenador do PROSEL, André Almeida, o Técnico Carlos Cruz e o professor Edmundo 
Itamar. 

 
 
 
 

CONGRESSO REGIMENTAL DO IFBA 
 
30 de novembro, os representantes Ângela 
Oliveira, Raíssa e Gabriel Fellipe, da 
Comissão Local Responsável pela 
organização do Congresso Regimental, no 
âmbito do campus Simões Filho (nos 
termos da Instrução Normativa nº 01, de 14 
de setembro de 2022), participaram da 
Capacitação promovida pela Reitoria. O 
evento aconteceu na Reitoria e contou com 
uma programação extensa que possibilitou 
diversos esclarecimentos.  
 

 
 
 

Saiba mais em: https://portal.ifba.edu.br/congressoregimental  
 
 
 
 

https://portal.ifba.edu.br/congressoregimental
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DEPEN - DEPARTAMENTO DE ENSINO 
 

REUNIÕES 
 
O Departamento de Ensino realizou, no dia 05 de outubro, uma reunião geral na qual foram aprovados os 
calendários acadêmicos para os períodos letivos de 2023. Além disso, no mês seguinte, foram realizadas 
reuniões internas entre coordenadores de curso e de área e COTEP, como também com servidores do setor 
multidisciplinar. Foram realizados ainda os conselhos diagnósticos da II unidade dos cursos Técnicos Integrados. 
E, já em dezembro, foi realizada, através do canal do Campus Simões Filho, a terceira reunião de pais e 
responsáveis. 
 
 

PEÇA TEATRAL SOBRE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 
Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorreu no período de 20 de outubro a 22 de 

outubro, a ONG “Na Real” realizou uma apresentação teatral, em duas seções (manhã e tarde), sobre o 
consumo de bebidas alcoólicas. Após as apresentações, os mediadores promoveram um debate. 
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DEFESAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
  
 
LICENCIATURA EM ELETROMECÂNICA 

 O discente Augusto Zidargo realizou a defesa do trabalho com tema: “O técnico mecânico e o mundo 
do trabalho: reflexões sobre as possibilidades de atuação”. Orientadora: Ana Rita Silva Almeida Chiara. 
A defesa ocorreu em 11 de outubro de 2022 às 15 horas e 30 minutos. 

 O discente Carlos Antônio Souza da Cruz defendeu seu TCC intitulado "A Máquina de Lavar Roupas 
como Ferramenta Didática no Ensino de Eletromecânica - Uma Proposta", no dia 30 de novembro, às 
16:30h, na sala 10 do prédio acadêmico do Superior. 

 Janderson Bonfim realizou a defesa do trabalho com tema: "Transposição didática no ensino técnico. 
Um estudo bibliográfico". A defesa ocorreu em 07 de dezembro de 2022 às 18 horas. Com a banca 
composta pelos seguintes membros: Prof. José Jorge de Freitas, Prof. Irênio de Jesus Silva, Prof. Ana Rita 
Silva Almeida Chiara (orientadora). 

 O discente Claúdio Santos de Santana realizou a defesa do trabalho “Prevenção dos perigos e riscos de 
acidentes no ambiente domiciliar - tema transversal na Educação Básica” orientado pela professora 
Claúdia Cunha e as docentes Eliana Maria da Silva Pugas e Giovana Santos Dantas da Silva compuseram 
a banca. 

 O discente Jairo Santos Farias realizou a defesa do trabalho “A avaliação da aprendizagem no curso de 
Licenciatura em Eletromecânica do IFBA: concepções existentes no processo avaliativo” orientado pela 
professora Railda e banca composta pelos docentes Aron Miranda, Claudia Cunha e Fábio Pena. A defesa 
ocorreu no dia 19 de dezembro. 

 
 
 
CURSO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
Os alunos abaixo realizaram suas defesas no dia 14 de dezembro, tendo como orientador o professor Bento 
Pereira e as docentes Elba Gomes dos Santos e Raíssa Costa de Oliveira compuseram a banca: 

 Eduarda de Carvalho Adôrno da Silva  
Análise de qualidade de combustíveis dos postos da Zona Norte de Simões Filho 

 Isabele Chaves de Matos 
Análise de qualidade de combustíveis dos postos da Zona Oeste de Simões Filho 

 Asafe Ézer Bulhões de Brito  
Análise de qualidade de combustíveis dos postos da Zona Sul de Simões Filho 

 Arthur Cruz da Silva  
Análise de qualidade de combustíveis dos postos da Zona Leste de Simões Filho 

 
 
ENGENHARIA MECÂNICA 

 O discente Danilo Matos Moura defendeu o trabalho intitulado: “Estudo das propriedades mecânicas 
dos fluidos de perfuração a base de biodiesel nas atividades de extração de óleo”. O trabalho foi 
orientado pela professora Elba Gomes dos Santos.A defesa ocorreu no dia 14 de dezembro e os docentes 
Bento Pereira e as docentes Elba Gomes dos Santos e Raíssa Costa de Oliveira compuseram a banca. 

 O discente Mateus Beraldin de Moura defendeu o trabalho intitulado: “Estudo de caso: Fraturas em 
correntes de carga de empilhadeira operante em fábrica de fertilizantes “. O trabalho foi orientado pelo 
professor Paulo Moura e a defesa ocorreu no dia 15 de dezembro. A banca foi composta pelos 
professores Paulo Moura, Marcus Vinicius Pascoal e José Jorge Mendes. 

 O discente Laerte Almeida Barbosa defendeu o trabalho intitulado: “Projeto de otimização de castelo 
para válvula gaveta atuada 1-13/16" 10000 psi fail close”. O trabalho foi orientado pelo professor Esly 
César Marinho e a banca foi composta pelos docentes Esly César Marinho, José Jorge Mendes e Maria 
Cléa Soares. a defesa ocorreu dia 20 de dezembro. 
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 O discente Vinicius Soriano Santos defendeu o trabalho intitulado: “Análise de falha de uma bomba 
centrífuga utilizada em indústria petroquímica”. O trabalho foi orientado pelo professor Marcus Vinicius 
Pascoal e a banca foi composta pelos docentes Marcus Vinicius Pascoal, Marcelo Miguel da Silva e Paulo 
Esteves. A defesa ocorreu dia 20 de dezembro. 

 O discente Rafael Santos de Souza Silva defendeu o trabalho intitulado: “Modelagem computacional do 
tanque de termoacumulação do sistema de refrigeração de um shopping center utilizando o simulink ”. 
O trabalho foi orientado pelo professor Paulo Esteves de Almeida e a banca foi composta pelos docentes 
Paulo Esteves de Almeida, Marcelo Miguel da Silva e Helmut Piper. A defesa ocorreu dia 20 de dezembro. 

  
 
 
 

VISITAS TÉCNICAS 
 

 
Visita realizada, no dia 13/12, à 

Forja Bahia e Ecocast, empresas do setor 
metalúrgico que atuam no segmento de 
peças forjadas, fundidas e usinadas de aço. 
O representante das empresas que 
coordenou a visita foi o engenheiro Jader 
Badaró. A visita, organizada pela profa. 
Clea, contou com a presença dos alunos do 
4 ano de Metalurgia, dos professores Esly 
Marinho e Jorge Freitas do campus Simões 
Filho e Ivan Silva, do Campus Salvador. 
 

 
 
 

Os professores Fabrício Mota (História), 
Rodrigo Araújo (Filosofia), Guatamonzi Barbosa 
(Geografia), José Geraldo dos Santos (Desenho) e 
a assistente social Valdeluce Nascimento 
realizaram nos dias 16 e 20 de dezembro, uma 
visita técnica ao Centro Histórico de Salvador, 
com as turmas dos 2º anos dos cursos técnicos da 
modalidade Integrado em Eletromecânica, 
Mecânica, Metalurgia e Petróleo e Gás Natural.  
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COORDENAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA – COTEP 
 
A COTEP – Coordenação Técnica Pedagógica do campus IFBA – Simões Filho compreendendo o 

necessário e urgente conhecimento por toda comunidade das novas Normas Acadêmicas - Resolução CONSEPE 
nº41/2022, inaugurou um Grupo de Estudos com o objetivo de atualização e diálogo entre seus pares das 
alterações ocorridas na Organização Didática de 2008 e de pautar as ações e atuações pedagógicas no âmbito 
acadêmico. 

O Grupo de Estudos teve início no mês de outubro/2022 com participação de docentes e TAES. Nesse 
encontro foram apresentadas as alterações trazidas pelas novas diretrizes, além de trocas de vivências e 
experiências na educação profissional de grande significado.  

A metodologia empregada inicialmente foi a leitura dialogada, em encontros presenciais semanais com 
temáticas específicas que decorrem da própria norma, com um mediador em cada encontro.  

O Grupo de Estudos teve suas atividades interrompidas temporariamente, em virtude de feriados 
variados, mas tem o firme propósito de retornar conjuntamente com as atividades acadêmicas pós festejos, 
recessos e férias, por seu especial significado e indispensável conhecimento por parte da comunidade IFBA – 
Simões Filho desse documento norteador da prática pedagógica. 

 
 

DEPAD - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

Os servidores aptos do Departamento Administrativo ingressaram, a partir de 03/10/2022, no Programa 
de Gestão "PDG", modalidade teletrabalho, conforme Edital n.º 01, de 13 de setembro de 2022, o qual foi 
implementado com base nos critérios e procedimentos contidos na Resolução do CONSUP nº 53, de 27.04.2022, 
na Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, e demais normas aplicáveis. 

 
 Programa de Gestão — IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Instituto 

Federal da Bahia 
 Edital definitivo - Programa de Gestão (Teletrabalho) - IFBA Campus Simões Filho — IFBA - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Instituto Federal da Bahia 
 

Em 18/10/2022 aconteceu a Sessão da 
Chamada Pública n.º 01/2022, tendo 
como objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios de fornecedores da 
agricultura familiar, em atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, destinados à merenda 
escolar do Campus Simões Filho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/documentos/noticias/2022/resolucao-2297921-res-n-53-de-27-04.pdf
https://drive.google.com/open?id=1RiDXTqXc7r_JINHaMEYFh7tv01UlD8Zq
https://portal.ifba.edu.br/dgp/programa-de-gestao
https://portal.ifba.edu.br/dgp/programa-de-gestao
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-diversos/2022/edital-definitivo-programa-de-gestao-Teletrabalho-ifba-campus-simoes-filho
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/documentos-1/editais/editais-diversos/2022/edital-definitivo-programa-de-gestao-Teletrabalho-ifba-campus-simoes-filho
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A segunda etapa dos serviços de dedetização – controle integrado de pragas: dedetização, descupinização, 
desinsetização e desratização nas dependências do IFBA/Campus Simões Filho, ocorreu no dia 28/10/22, por 
intermédio da empresa LL Serviços Ambientais EIRELI. 

 
  

Informamos que no dia 16/11/2022 foi iniciado o 
inventário físico, com identificação dos bens do ativo 
imobilizado e intangível que constituem o acervo 
patrimonial do IFBA/Campus Simões Filho, para posterior 
migração dos dados ao Sistema Integrado de 
Administração de Serviços (SIADS). Os serviços de 
inventário serão realizados pela empresa INTEGRADE – 
Soluções de Informática, Controle Patrimonial e 
Avaliações – LTDA, oriundo do processo de contratação 
realizado pela Reitoria do Instituto, abrangendo todos os 
campi da Instituição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

10 
 

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

Em 23/11/2022 foi retirado 50% dos extintores de 
incêndio do campus pela empresa Apag Fire 
Equipamentos de Combate a Incêndio Ltda., para 
manutenção de segundo nível, com recarga, testes 
hidrostáticos e reposição de peças.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 25/11, o servidor Jackson Lessa dos Santos, Diretor Administrativo, participou do curso on-line sobre 
Prestação de Contas e Transparência, fundamentado na IN-TCU 84/2020 e DN-TCU 198/2022, com duração de 
03 (três) horas, ofertado pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 
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PESQUISA 
 

A Coordenação de Pesquisa juntamente com a Coordenação de Extensão e apoio da Comissão 
organizadora realizaram a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia SNCT 2022. 

A SNCT 2022 do Instituto Federal da Bahia, no campus Simões Filho trouxe durante três dias (20, 21 e 
22 de outubro) a socialização e difusão da Ciência. Trazendo durante o evento o tema central da 19° SNCT- O 
Bicentenário da Independência do Brasil- foram apresentados palestras, trabalhos científicos, oficinas, 
apresentação teatral e espaço cultural. As pesquisas, estudos de casos e experiências promovidas em sala de 
aula com os professores e alunos foram ações divididas entre a comissão que promoveu os espaços e as 
avaliações dos trabalhos.  

Durante a Semana também houve a Feira de Economia Solidária com venda de artesanatos, palestras e 
oficinas sobre as experiências de comunidades próximas ao campus. 
No sábado 22/10 foi o último dia da SNCT de forma remota com um pico de 100 participantes. Tivemos a Mesa 
Redonda sobre Saberes Tradicionais e Ciência: Implicações e Desafios para a Difusão do Conhecimento e uma 
roda de conversa sobre Ciência e Tecnologia na Trajetória de Sucesso de ex-alunos do IFBA encerrando a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.  

E foi com essa contribuição e participação de todos, que tivemos êxito e sucesso na SNCT 2022.  
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EXTENSÃO 
 

Ocorreu entre os meses de julho 
a novembro o curso de extensão 
em Planejamento e Controle de 
Manutenção PCM - realizado 
pelo professor Joelito da Cruz 
Santos. O curso teve como 
objetivo 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, pois, a ideia foi 
propor um curso que pudesse 
tratar do seu desenvolvimento, 

utilizando para tanto, o laboratório de 
informática com ferramentas de 

gestão, tais como pacote Office e software específico de planejamento, Project-libre em paralelo com a 
utilização dos laboratórios de equipamentos industriais e biodiesel, tendo como resultado a finalidade de 
simular as condições reais do ambiente industrial. 
 
Tiveram 18 participantes concluintes do total de vinte, ou seja 90%, com índice de frequência de todas as aulas 
girando em torno de 85%, além do interesse das empresas que solicitaram os currículos dos concluintes do 
curso. 
 
Dentre os resultados alcançados, o curso atendeu as expectativas e espera-se que os concluintes tenham bom 
nível de conhecimento básico na área de Planejamento e Controle de Manutenção e possam estar aptos a 
participarem de processos seletivos na referida área, em oportunidades oferecidas por diversas instituições da 
região. 

 
 

 
Entre os dias 12 e 16 de dezembro, tivemos a 
socialização dos subprojetos desenvolvidos 
no Projeto TEIAS (Tecnologia, Economia e 
Interações Solidárias), dos quais 15 campi já 
fazem parte e Simões Filho é um desses campi 
que participam do projeto. Em parceria com 
a PROEX e o Departamento de Relações 
Comunitárias – DRC, o projeto TEIAS no 
campus Simões Filho, abordou o 
mapeamento do território, frente ao circuito 
de economia solidária e suas parcerias. Os 
responsáveis são os servidores técnicos 
Adilton e Tamara Paixão. 
 

 

Turma recebendo o certificado de conclusão do curso PCM (Fonte: Prof. Joelito Santos). 
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CURIOSIDADE DA EXTENSÃO: O documento que dispõe sobre A Política de Extensão do Instituto Federal da 
Bahia e que tem por objetivo a normatização da extensão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA, encontra-se com a 
comissão para ajustes no CONSEPE, dentre poucos dias poderemos ter a emissão da resolução que confere a 
Política de Extensão do IFBA, 2022. Este regulamento visa atender a dimensão político-pedagógica das políticas 
de ensino, de extensão e de pesquisa apontando expressamente caminhos de implementação dos princípios 
aos quais a instituição se filia. 
 
 

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 

Fique por dentro do andamento dos processos de estágio em 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAvdW6kFMN6IGcDyMroyGof9XnfPtodpzmOU5inb1Nc/edit#gid=0 
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 

 
Direção Geral: Esly Marinho    Chefe de Gabinete: Sidinalva Santos 
Direção de Ensino: Adriana Gomes    Comunicação Social: Hélio Rocha 
  

https://t.me/+5U3j9LkhXmtkYjAx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAvdW6kFMN6IGcDyMroyGof9XnfPtodpzmOU5inb1Nc/edit#gid=0
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc/documentos-e-informes-ofertas-de-vagas/ofertas-de-vagas-estagios-e-empregos
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