
EDITAL Nº 01/2016

II IFBAILANDO GÊNEROS E SEXUALIDADES  

MULHER, DIVERSIDADE SEXUAL E MUNDO DO TRABALHO 

08 e 09/09/2016
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Simões Filho
torna  público  o  presente  edital  para  a  realização  do  II  IFBAILANDO  GÊNEROS  E
SEXUALIDADES  -  MULHER,  DIVERSIDADE  SEXUAL  E  MUNDO  DO  TRABALHO
visando a participação de estudantes dos cursos que compõem a Modalidade Integrada,
Subsequente  e  Licenciatura  e de toda a  comunidade acadêmica do Campus Simões
Filho,  considerando  todas  as  questões  debatidas  na  Jornada  Pedagógica  2016  e
norteadas pelos documentos orientadores da Educação Básica e Profissionalizante sobre
o tema diversidade e currículo. 

1. DOS OBJETIVOS

Objetivo Geral: Fomentar no IFBA Campus Simões Filho um espaço de debate que
contemple  as  concepções  contemporâneas  relativas  ao  respeito  à  diversidade  de
gêneros e às sexualidades na escola. Nesta edição, objetivamos problematizar com
maior afinco as relações de mulher, trabalho e indústria. 

Objetivos Específicos: 

a)  Desenvolver  a  capacidade  crítica  e  reflexiva  dos  estudantes  no  tocante  à
diversidade de gêneros e sexualidades; 
b) Promover um debate formativo acerca das potencialidades da mulher na indústria
para o corpo discente nas modalidades: integrada, subsequente e superior; 
c) Incentivar o respeito ao paradigma da diferença no espaço social; 
d)  Construir  um espaço  de  formação  para  docentes  e  técnicos  do  IFBA Campus
Simões Filho relacionados ao tema mediados por minicursos e mesas temáticas. 

2. DOS REQUISITOS 

Ser aluno regularmente matriculado no Campus Simões Filho – IFBA.

3.  DA PARTICIPAÇÃO

3.1. O evento, como parte integrante do calendário acadêmico, será realizado nos dias 08
e 09 de setembro para os três turnos e com suspensão das aulas regulares integralmente
durante esses dias;
3.2. As atividades realizadas no evento (mesas, oficinas, debates) são obrigatórias para
todas as modalidades de ensino do Instituto;
3.3. No Integrado,  do 1º ao 4º ano, a participação do evento é obrigatória durante os
turnos  matutino  e  vespertino,  incluindo  as  oficinas  onde  produzirão  atividades,  e  a



participação integral e elaboração dos produtos das oficinas valem nota de 0 (zero) a 2
(dois) pontos. Ausências devem ser justificadas até 48h; 
3.4. No Subsequente, a participação nas duas noites do evento é obrigatória e valem nota
de 0 (zero) a 1 (um) ponto. Ausências devem ser justificadas até 48h.
3.5. Tendo  em vista  a  importância  do  debate  sobre  diversidade  e  educação  para  a
formação docente das/os futuros Licenciadas/os em Eletromecânica deste instituto faz-se
necessária a participação das/os graduandos. Propõe-se que em cada semestre haja em
um ou mais componentes curriculares, atividade acadêmica relacionada à participação no
seminário. 
3.6. As/os estudantes da Licenciatura que participarem como monitores/as ou ouvintes
receberão  certificados  de  participação  no  evento  que  podem  ser  utilizados  como
atividades complementares do curso, mediante procedimento instituído pela Coordenação
do curso.

4. INSCRIÇÕES NAS OFICINAS

4.1. As inscrições para as oficinas serão feitas na assistência de alunos e terão número
máximo de vagas divulgados na ocasião da publicação dos procedimentos para inscrição.
4.2. A divulgação dos títulos e horários das oficinas, bem como a programação completa
do evento serão divulgados em breve pela comissão.

5.MONITORIA

5.1. Para colaborar com a realização e acompanhamento do evento (oficinas, mesas etc.)
serão  selecionados  monitores  voluntários/as  entre  os/as  estudantes  para  auxiliar  na
realização de atividades como: recepção dos palestrantes convidados; organização das
frequências nas palestras, minicursos e sessões de filme e debate; registro fotográfico do
evento; auxílio no cofee break.
5.2. A chamada para esta seleção se realizará através de comunicado específico com os
pré- requisitos e demais orientações para os/as interessados/as. 

6. DO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

6.1. Haverá listas de presenças nos dias do evento;
6.2. A comissão organizadora acompanhará as atividades nos dias do evento.

7. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. Para  os  alunos  do  ensino  médio  da  modalidade  integrada  do  1º  ao  4º  ano  a
participação do evento é obrigatória durante os turnos matutino e vespertino, incluindo as
oficinas onde produzirão atividades, e a participação integral e elaboração dos produtos
das oficinas valem nota de 0 (zero) a 2 (dois) pontos. 
7.2. Para  os  alunos  do  subseqüente  a  participação  nas  duas  noites  do  evento  é
obrigatória e valem nota de 0 (zero) a 1 (um) ponto
6.3 Os alunos da licenciatura que participarem como monitores/as ou ouvintes receberão
certificados de participação no evento. 



8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A comissão resolverá casos não previstos no edital.

Simões Filho, 09 de agosto de 2016

Comissão Organizadora
II IFBAILANDO GÊNEROS E SEXUALIDADES  

Cainan Freitas, Aildo Santos, Ivo Falcão, Solange Alves, Mônica Silveira, Fabiano Brito,
Maria Teresinha Tamanini, Fabiana Costa, Nadson Soares,  Ângela Oliveira, Brites

Delane, Railda Jesus, Taísa Ferreira, Shayene Germano, Amanda Rezende, Jamaíra
Rodrigues, Geyselane Araújo, Bruna Melo, Mirian Fonseca, André Almeida, Larrisa

Teixeira.

 



ANEXO 1

Programação1

1º DIA
MANHÃ
08:30 - 9:00  Mesa de abertura do II Ifbailando gêneros e sexualidades – Direção, 

Membros da equipe executora do projeto)
09:00 - 09:30 Intervenção artística
09:30 - 12:00 Mesa temática -  Mundo do trabalho gênero e diversidade

Prof.ª Dr.ª Marlene Tamanini
TARDE
13:30 - 17:30 10 Minicursos  (inscrições prévias)
NOITE
18:30 - 19:00 Saudações institucionais (Direção do Campus, Membro da equipe 

executora do projeto)
19:00 - 21:00 Mesa temática 

Ms.ª Zilmar Alverita (Gênero e precarização no contexto industrial)

Prof.ª Dr.ª Marlene Tamanini (Diversidade sexual e mundo do trabalho)
2º DIA
MANHÃ
08:30 - 11:30 Sessões de filmes e debate (estudantes dos cursos da modalidade 

Integrada)
TARDE
13:30 - 16:00 10 Minicursos (continuação do dia anterior)
16:20 – 17:40 Intervenções artístico culturais da comunidade IFBA - Simões Filho 
NOITE
18:30 - 21:30 Minicursos (total 04) + 3 Sessões de Filme (inscrições prévias)

1 Qualquer alteração na programação será divulgada até a data do evento.




