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Processo seletivo - PROSEL 2021
A divulgação do Processo Seletivo 2021 (PROSEL) foi o destaque do mês
de março. O diretor Geral, Esly Marinho, e a diretora de Ensino, Jamille
Assis, participaram da 1ª Live PROSEL 2021, com o objetivo de
detalharas particularidades da Seleção noIFBA Simões Filho. Um
importante momento para o esclarecimento de dúvidas junto à
comunidade, para a divulgação do Campus e dos cursos ofertados. A
Live foi organizada e conduzida pela Coordenação Local do Prosel,
coordenadores: Tatiana Ramos e Samuel Azevedo.
Confira a transmissão no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=KhxZZ0_n9Xw

DIVULGAÇÃO NO CIA E NA ROTATÓRIA COLÉGIO IRMÃ DULCE – SIMÕES FILHO
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INFORMES
GERAIS
Setor de Extensão
Importantes editais foram lançados:
Em 09.03 - Chamada pública nº 01 Processo
Seletivo
Simplificado
de
Colaboradores Internos que atuarão como
bolsistas em ações vinculadas à PROEX;
Em 10.03 - Chamada Pública nº 02 Processo
Seletivo
Simplificado
de
colaboradores para atuarem nos cursos
FIC e livre do Núcleo de Produção Digital;
Em 16.03 - Edital nº 02 - Edital para
submissão de propostas de ações
extensionistas na modalidade de Fluxo
Contínuo, voltadas para a promoção do
desenvolvimento educacional, social,
cultural, científico e tecnológico da Bahia.
https://portal.ifba.edu.br/simoesfilho/menu-acesso-ainformacao/documentos-1/editais/editaisextensao/2020/editais-da-pro-reitoriaproex
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Entrega dos Kits Alimentícios

Em decorrência do aprofundamento da crise
pandêmica
da
COVID-19
e,
consequentemente,
a
consequente
necessidade de adoção de medidas
restritivas para toda a sociedade, a
Comissão de Distribuição de Kits de
Gêneros Alimentícios deliberou que a
entrega seria realizada no domicílio, a partir
do dia 25, mediante agendamento prévio.
Lembrando que essa entrega foi referente
ao levantamento realizado entre 08 a
12/02/2021, para aqueles alunos que não
conseguiram realizar a retirada no campus.
Nova consulta será realizada em breve.
Dia 16 – 5 kits.
Dia 25 – 24 kits
Total 29 kits
Fonte: https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho
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Comissão da Assistência Estudantil
A Comissão Gestora da Política de assistência Estudantil do IFBA Simões Filho informa que:
De acordo com a Instrução Normativa nº 01 publicada em março de 2021 pelo Conselho
Superior/CONSUP, inicialmente, serão realizados dois meses de pagamentos referentes aos
Auxílios Emergenciais executados em 2020 (abril/maio).
1.Terão direito os estudantes que foram contemplados nos editais nº01 e nº 02/2020, Auxílio Financeiro em Caráter Emergencial e editais nº 03 nº04 de 2020- Auxílio Inclusão
Digital/Tipo 1(Acesso a Dados) que estejam regularmente matriculados (matrícula ativaconferência no SUAP) bem como outros os critérios dos referidos editais.
A Comissão trabalha na organização das folhas de pagamentos e confirmação no SUAP dos
estudantes/manifestação para pagamento em (Maio/2021). Um formulário será divulgado em
breve para confirmação da situação de vulnerabilidade e manifestação de interesse do
estudante em receber o auxílio pelos dois meses autorizados pela portaria referida
2- Informa que o pagamento é vinculado à aprovação da Lei Orçamentária Anual/LOA
(Presidência da República) para confirmar o valor total de recurso financeiro da Assistência
Estudantil/2021. Um novo processo seletivo será realizado para inserção de novos
estudantes nos auxílios Emergenciais e Digitais/2021.
3- Informa ainda que está organizando uma Chamada Pública para concessão de chips do
Programa Alunos Conectados, com critérios específicos.
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2021/comunicado-da-comissaogestora-da-politica-de-assistencia-estudantil-sf
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DEPEN – DEPARTAMENTO DE ENSINO
Rematrícula e Matrícula dos ingressantes do
Subsequente 2020.2
No período de primeiro a três de março ocorreu
a rematrícula dos cursos de Graduação e
Subsequente. Os ingressantes do semestre
2020.2 realizaram matrícula entre os dias 15 e
17 de fevereiro. Todos os processos foram
realizados via formulário online.
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Sala Virtual dos Servidores
No mês de março teve início o projeto Sala
Virtual dos Servidores, que tem como
objetivo deixar uma sala virtual aberta para
que servidores troquem experiências, e para
que ocorram formações de curta duração.
No primeiro mês alguns dos temas foram:
orientações sobre aplicativos de frequência,
com o prof. Valter Dias, e sobre o formulário
Google, com a professora Azly Santana.

Reinício das Atividades Educacionais
Não Presenciais Emergenciais - AENPEs
Dia primeiro de março as turmas do ensino
médio Integrado reiniciaram as aulas, na
segunda unidade, com a continuidade do ano
letivo de 2020. Discentes das modalidades
Subsequente e Superior retornaram às
atividades no dia 15, para cursarem o semestre
2020.2. De forma concomitante, os estudantes
do ensino médio Integrado que estão aderindo
às AENPEs a partir da segunda unidade – e os
que estão em recuperação de disciplinas
referentes à primeira unidade –, foram
orientados para estarem no ambiente virtual de
aprendizagem. Segunda oportunidade para
terem o devido acompanhamento.

Recepção dos ingressantes 2020.2 do
Subsequente
Os aprovados no Processo Seletivo do IFBA
2020.2 foram recepcionados no dia 12,
através de uma live no canal do Youtube do
Campus. Participaram da transmissão: o
diretor Geral, Esly Marinho, a diretora de
Ensino, Jamille Assis, o assistente do ensino
médio (Integrado e Subsequente), Ildo
Oliveira, além dos coordenadores dos cursos
de Petróleo e Gás Natural, Elba Gomes,
Eletromecânica,
Luciano
Almeida
e
Mecânica, Alex Anderson Cardoso.

ASSISTENTE DO ENSINO MÉDIO E SUBSEQUENTE, ILDO OLIVEIRA, DANDO ORIENTAÇÕES SOBRE AS AENPES PARA OS
INGRESSANTES DO SUBSEQUENTE 2020.2
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Reunião Depen e Setores
Entre os meses de março e abril, o Departamento de Ensino (Depen) realizará reuniões com os
diversos setores subordinados, com foco na análise das atividades realizadas em 2020, e
planejamento das ações para 2021.

Núcleo de acompanhamento das AENPE e suas ações
1. Reuniões nos dias cinco e 19, com foco na organização e suporte às AENPE;
2. Criação do site com orientações para os ingressantes e veteranos do Subsequente e do Superior
entrarem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
3. Orientação por e-mail, site institucional e nos grupos sobre a entrada no Google Sala de Aula e
nos grupos das turmas no WhatsApp;
4. Inserção de membros do Núcleo nos grupos das turmas, com o objetivo de orientar os discentes
sobre dúvidas relativas às AENPEs;
5. Parceria com a Comissão de Permanência e Êxito, na seleção e orientação de monitores
discentes do superior para dar suporte aos discentes sobre a entrada no AVA;
6. Orientação para docentes e coordenações sobre a estrutura e organização do Google Sala de
Aula, com a seguinte agenda:
7.
09/03 - Linguagens - Valter Dias
11/03 - Humanas - Azly Santana e Valter Dias
12/03 - Licenciatura - Azly Santana
16/03 - Petróleo e Gás Natural - Azly Santana e Valter Dias
18/03 - Mecânica - Azly Santana e Márcio Gomes
23/03 - Eletromecânica - Márcio Diego dos Santos
1. Orientações para docentes sobre o AVA (acesso, criação de links, postagens, organização, se os
docentes estão nas turmas, inclusão). Observação do uso do AVA e Atualização de documentos
(ex: horário) ou inserção de informes no AVA. Orientação aos docentes sobre a alimentação do
AVA II Oportunidade.
2. Organização sobre o funcionamento dos grupos das turmas no WhatsApp;
3. Inclusão das listas de discentes nas disciplinas no Ambiente Virtual de Aprendizagem;
4. Levantamento e disponibilização dos links das aulas;
5. Resolução de questões nos Formulário de Dúvidas e Sugestões - Neste mês, foram realizados
atendimentos de dois servidores sobre acessos dos discentes aos canais de comunicação, e
disponibilidade para dar suporte ao uso de softwares e de discentes. As dúvidas dos discentes
foram num total de 16 e versaram sobre matrícula, processo de reintegração, entrada no
Ambiente Virtual de Aprendizagem, Auxílio Emergencial, carga horária dos cursos e
integralização, oferta de componentes curriculares, gravação de aulas e rematrícula.
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Mudança da Coordenação de Eletromecânica
O professor Fábio Pena assumiu a coordenação do
curso de Eletromecânica (Portaria nº 1.047, 18 de
março de 2021). Ao tempo que desejamos sucesso
pela sua entrada na função, agradecemos os
serviços prestados por um período de 2 anos pelo
docente Luciano Almeida, à frente da coordenação
de Eletromecânica.
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12.03 - BATALHA, Marta. A vida invisível de
Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das
Letras, 2016.
Indicação Prof. Ivo Falcão

Projeto #Fica a Dica - Biblioteca Damário da Cruz
O Projeto idealizado pelos servidores da Biblioteca
retomou no mês de março com excelentes
indicações de leitura pela comunidade:
05.03 - ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Sejamos
todos feministas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2015.
Indicação do Prof. Valter Dias.

19.03 - DEALDINA, Selma dos Santos (Org.).
Mulheres quilombolas: Territórios de existências
negras femininas. Jandaíra, 2020.
Indicação do Técnico Administrativo, Adilton
Gomes.

26.03 - GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito de
cor. 26. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.
Indicação Prof.ª Graziela Ferreira
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Projeto #Prata da Casa
A Biblioteca Damário da Cruz lançou o projeto
#Prata da Casa, que tem como objetivo divulgar
livros e capítulos de livros dos servidores do
Campus. Em março, o #Prata da Casa deu
visibilidade a algumas das obras da professora
Ana Rita Chiara e do professor Cainan Freitas.

DEPAD
–
ADMINISTRATIVO

Entre os dias 22 e 26 houve a capacitação dos
servidores Iljanio Bastos e João Cláudio
Malhado em Planilhas de Custos e Formação
de Preço para Contratos Terceirizados,
promovido pela Reitoria, por intermédio da
empresa Exceller Treinamentos Eireli.

DEPARTAMENTO

Entre os dias 8 e 12 de março, os servidores
Jackson Lessa, Iljanio Bastos e Pasqualino
Parla participaram da segunda etapa do curso
online de Gestãoe Fiscalizaçãode Contratos
Administrativos,
Instrumentosde
Controlee
Encerramento, deacordo com a IN 05/17
SEGES/MPOG, promovido pela Reitoria, por
intermédio do Instituto Nacional de Gestão
Pública - INGEP.

No dia 31/03/2021, ocorreu uma
reunião
entre
os
Diretores
Administrativos dos campi e a PróReitoria de Administração (PROAP)
do IFBA.
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Recebimento de materiais e
equipamentos referentes aos processos
de aquisições realizadas no ano de
2020, visando o enfrentamento à
COVID-19.

Troca das lâmpadas dos postes da
área externa da Instituição, com
intuito de melhorar a iluminação e
segurança no período noturno.
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