
 

 
 
Prezadas e prezados, 
 
 
 
este documento tem a função de elencarmos as atribuições, ações e intervenções que os TAES empreenderão junto à                  
comunidade acadêmica do IFBA de Simões Filho, dentro de suas funções, no contexto de Atividades de Ensino Emergenciais Não                   
Presenciais - AENPE. Os documentos que dão base a essas atribuições são as Diretrizes para as AENPE do campus, Resolução                    
19 e Plano de Contingência do IFBA. 
 
 
Contatos dos setores: https://linktree.com.br/new/saladostaesIFBA_SF 
 
 
 
 

Agradecemos o empenho nesse momento de desafios. 
Jamille Assis (Diretora de Ensino) 

Ildo Rodrigues (Assistente de Direção do Ensino Médio) 
Adriana Gomes (Assistente de Direção do Ensino Superior) 
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SETOR PLATAFORMAS VIRTUAIS UTILIZADAS, 
CONTATO E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

ATIVIDADES 

ASSISTÊNCIA DE 
ALUNOS 

 
E-mail: assalunos_sf@ifba.edu.br 
 
Whatsapp: 99564771 (Sueli Gabriel)/ 96107846 
(Shirlei de Souza) 
 
Técnicas estão nos grupos das turmas 
 
Segunda à sexta, das 08h às 17h 
Segunda e terça, das 18h às 20h 

● Atendimentos pelo whatsapp e por e-mail para todas as         
turmas com grupos formados pelo DEPEN. 

● Disponibilização do número para o corpo docente notificar        
alguma postura de estudante inadequada dentro dos       
ambientes virtuais para registro de ocorrência. 

 

AUDIOVISUAL  
E-mail:lucianosalesdosantos@gmail.com/lucianos
ales@ifba.edu.br 
 
contato por telefone: 991803300 (Luciano Sales). 
 
Segunda: 13h às 21h 
Terça à sexta: 07h às 17h 
 

● Suporte em horário sugerido pelo setor para atender        
docentes e técnicos com dificuldades de uso/postagem de        
material audiovisual nos ambientes virtuais de      
aprendizagem. 

BIBLIOTECA  
E-mail: biblioteca_sf@ifba.edu.br 
 
Daise Moitinho e Luciano Novaes estão no grupo 
das turmas, de segunda à sexta: 08h às 12h. 

● Suporte em plataforma virtual para estudantes com       
dificuldades de acesso a materiais bibliográficos. 

● Elaboração de material com sites de acesso a livros com          
adesão aos nossos cursos oferecidos. 

● Tutorial para acesso às bibliotecas virtuais oferecidas pelo        
Instituto 
 

mailto:assalunos_sf@ifba.edu.br
mailto:biblioteca_sf@ifba.edu.br


PSICOLOGIA  
E-mail: bdelane@ifba.edu.br (Brites Delane) 
RNP 
Messenger 

● Horários para atendimento agendado com o próprio       
estudante. 

● Procedimentos para acolher estudantes que não aderiram       
às AENPE por problemas de ordem emocional. 

● Levantamento de estudantes com problemas de ordem       
emocionais sinalizados pelos professores em suas      
atividades remotas. 
 

NAPNEE  
E-mail: napne.simoesfilho@ifba.edu.br (Luciane 
de Oliveira) 
 
Meet 

● Agenda de formações relacionadas a estudantes com       
necessidades específicas.  

● Orientações para todas(os) as(os) docentes apresentarem      
e publicarem, contendo um plano de acessibilidade/Diário       
de bordo/Guia do NAPNEE para este público estudantil,        
que consiste em levantamento, acompanhamento e      
execução de suporte, envolvendo profissionais de apoio       
escolar, profissionais de Libras e docentes para       
Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

● Encontro com familiares, estudantes e turmas. 
  

GERÊNCIA DE 
RECURSOS 
ACADÊMICOS 

 
Google Forms (Requerimento Online): 
https://forms.gle/hGv95jAdM6baimjK7 
 
E-mails: 
graifbasf@gmail.com 
gra_sf@ifba.edu.br 
 

● Tutoriais dos trâmites do setor 
● Emissão de documentos: 

Histórico escolar; 
Comprovante de Matrícula; 
Declarações. 
Diplomas 
 

● Procedimentos acadêmicos: 
Aproveitamento de estudos; 
Reintegração; 
Conclusão de Curso; 
Efetuar Matrícula de ingressantes; 
Renovação Institucional; 
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Renovação de Matrícula; 
Cancelamento de Matrícula; 
Trancamento de Matrícula; 
Matrícula em Estágio/TCC. 
 

● Censos: 
Plataforma Nilo Peçanha 2020; 
EDUCACENSO 2020; 
CENSUP 2020; 
Relatório de Gestão. 
 

● Presencial: 
Entrega de Diplomas (agendamento prévio) 

SERVIÇO SOCIAL  
E-mail: setorpsicossocialsf@gmail.com 
 
Whatsapp: 987365720 (Valdeluce Nascimento) 
 
 

● O Serviço Social trabalha com a Política de Assistência         
Estudantil do Ifba, através do Programa de Assistência e         
Apoio ao Estudante – Paae, realizando processos seletivos        
a aquisição de bolsas e auxílios a estudantes em situação          
de vulnerabilidade socioeconômica. 

● Além de realizar o acompanhamento social dos estudantes        
e/ou seus familiares através de atendimentos individuais ou        
em grupo, a partir de demanda espontânea ou        
encaminhada por qualquer outro setor da instituição. Dentre        
as ações, está o encaminhamento para a rede        
socioassistencial existente no município e região do       
entorno com fins de que a demanda seja atendida. 

● Atualmente, o Serviço Social além de coordenar a Política         
de Assistência Estudantil do Campus juntamente com       
presidente da comissão gestora, realiza os processos       
seletivos dos auxílios emergenciais no contexto da       
pandemia. 

 

LABORATÓRIOS  ● Gravação de simulações feitas nos laboratórios para os        
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E-mail do setor técnicos de laboratório de 
mecânica: labmecanica.sfl@ifba.edu.br (Josimar 
Machado, Leonardo Abreu, Lucian Mendes) 
 
E-mail do setor técnico de laboratório de 
eletromecânica: lab.eletromec.sfl@ifba.edu.br 
(Carlos Cruz) 
 
E-mail do técnico laboratório de informática: 
klesan@ifba.edu.br (Kleber Santos) 
 

professores utilizarem em suas aulas remotas. 
● Palestras e atividades para a Sexta Plus (Cf. Diretriz do          

IFBA/SF), voltadas para os cursos técnicos e superiores. 

COTEP  
E-mail: cotep_sf@ifba.edu.br 
 
Microsoft teams 
Google Meet 
 
angelaoliveira@ifba.edu.br (Ângela do 
Nascimento) 
 
anamaria@ifba.edu.br (Ana Maria Galvão) 
 
A COTEP está dentro do grupo das turmas. 
O atendimento com as pedagogas ocorrerá de 
segunda à sexta:  
Das 08h às 10h 
Das 13h às 15h 
 
 Whatsapp: 999105950  
 

● Atendimento estudantil por demanda espontânea ou por       
encaminhamento para acompanhar e orientar quanto à       
realização das atividades, de acordo com a agenda do         
setor. 

● Encaminhamento e orientação de demandas dos      
estudantes através dos canais de comunicação      
disponibilizados. 

● Atividade coletiva com estudantes. 
● Participação em reuniões de planejamento para orientação       

por áreas (a convite). 
● Acompanhamento das atividades. 
● Análise e emissão parecer sobre os planos de ensino. 
● Participação na equipe de elaboração das atividades de        

acolhimento para os discentes.  
● Participação nas reuniões de conselho de classe, em        

consonância com a Organização Didática e as possíveis        
adaptações para o formato remoto, conforme calendário       
acadêmico emergencial divulgado. 

● Atendimento a familiares programado em escala, com       
indicação de nome na agenda da COTEP. 
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NUTRIÇÃO  
E-mail:  
Whatsapp: 987320937  (Tamara de Oliveira) 
 
Horário de atendimento de segunda às sextas:  
09h às 11h 
14h às 16h 
 
Técnica está nos grupos das turmas 
 

● Canal digital de comunicação com estudantes com 
questões relacionadas à nutrição. 

● Podcast voltadas para a alimentação adequada a serem 
divulgados na Sexta Plus (Cf. Diretriz IFBA/SF). 

● Orientação de estudantes nas plataformas digitais, às 
sextas, com marcação prévia via e-mail ou whatsapp.

 
 
 
 

 

SETOR DE SAÚDE  
E-mail: servicomedico_sf@ifba.edu.br/ 
alessandraaraujo@ifba.edu.br (Alessandra Araújo) 
 
Horário de atendimento, de segunda à sexta:  
Samuel Santos: 08h às 13h 
Joaquim Lira: 08h às 12h 
Alessandra Araújo: 14h às 18h  
Marcos Silva: 18h às 21:30h 
Larissa Maia: 08 às 17h  
 
Técnicos estão nos grupos das turmas. 
 
 

● Plantão de saúde para atendimento de estudantes nos        
grupos das turmas. 

● Anamnese dos estudantes nas três modalidades via       
formulário digital. 

● Escuta e encaminhamento para membros da comunidade       
com sinalizações de suspeita de COVID-19. 
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