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DESTAQUES: ENXADRISTA DO CAMPUS VAI REPRESENTAR O
IFBA NOS E-JIF GAMES DA REDE FEDERAL
A estudante do 4° ano de Mecânica, Júlia Silva Santana, 20 anos,
conquistou uma das quatro vagas da equipe de xadrez do IFBA, e vai
representar a Bahia nos jogos virtuais E-JIF GAMES da Rede Federal, em
setembro. A disputa ocorreu no último sábado (7/08). Além dela, Simões
Filho vai competir também na modalidade League of Legends (LOL), depois
de uma vitória invicta sobre equipes de outros campi.
Júlia conta que teve o primeiro contato com o xadrez quando entrou para o IFBA,
observando os colegas jogarem durante os intervalos e em competições internas.
Até que um projeto de cinema do Campus exibiu o filme “A Rainha de Katwe”. A

NESTA EDIÇÃO
Assistente Administrativo e
Assistente de Aluno
do Campus Simões Filho,
defendem dissertação e
conquista o mestrado

trama é baseada na emocionante história real de Phiona Mutesi, uma menina
negra e carente de Uganda, que teve a vida modificada pelo esporte e chegou a
competir nas Olimpíadas. “Saí do filme decidida, baixei os aplicativos de xadrez e
comecei a jogar”, conta Júlia.
No início, ela diz que não tinha um objetivo no xadrez, até se deparar com o
anúncio dos jogos internos do IFBA. “Esta foi minha primeira competição, mas eu
jogo todos os dias online com pessoas mais experientes, e isso deu resultado”.
Agora ela promete fazer de tudo para ajudar a equipe baiana a “trazer o ouro” pra
casa.
Júlia se despede mandando um recado: “Se tem uma coisa que eu queria que

Publicado o Edital que trata do
Processo Eleitoral para a escolha
dos representantes do Conselho
do Campus Simões Filho, biênio
2021-2023.
Dia 27 foi ministrada a aula
inaugural da 2ª Turma da
Licenciatura em Computação na
modalidade EAD (UAB).

E mais...

ficasse da experiência, é o exemplo para que as meninas não deixem de se
aventurar nas áreas tradicionalmente ocupadas pelos homens. Nós podemos
aprender qualquer coisa, e sermos bem sucedidas naquilo que nos interessa.
Ninguém nos dá nossos limites”.
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TAES E MESTRES
O Assistente Administrativo, Adilton Silva
Gomes, defendeu sua dissertação de mestrado
em Educação Profissional e Tecnológica. Além do
título de Mestre, e do exemplo a ser seguido por
toda a categoria, a pesquisa resultou também no

“O fio condutor de todo o
processo foi o diálogo entre
os estudantes do ensino
médio e a associação de
produtores rurais."
ADILTON SILVA GOMES

lançamento de uma cartilha educacional: “Vamos
fazer extensão? Experiências dialógicas entre
estudantes do IFBA-SF e a Associação dos
Produtores Rurais da Fazenda Guerreiro.
Leia a matéria completa: Assistente administrativo conquista o mestrado e
publica cartilha educacional — IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia Instituto Federal da Bahia

TAES E MESTRES 2
“Educação Profissional Tecnológica e o
mundo do trabalho: trajetórias dos egressos
(as) do IFBA, Campus Simões Filho”. Esse foi o
tema

da

dissertação

de

mestrado

da

assistente de Aluno, Shirlei Pereira Souza,
ocorrido no dia 30 de agosto. Além do projeto,
ela desenvolveu um site voltado para oferecer
informações e serviços de acompanhamento
para ex-alunos, com o objetivo de promover
uma relação contínua com o Instituto.
Leia a matéria completa: Assistente de Aluno defende dissertação de
mestrado sobre os egressos do Campus — IFBA - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Instituto Federal da Bahia
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INFORMES GERAIS
TEXTO: HÉLIO ROCHA

Semana de Acolhimento - Entre os dias 9 e 13 de agosto aconteceu a Semana de
Acolhimento, ano/semestre letivo 2021/2021.2, no canal do Youtube IFBA Simões Filho TV
(https://www.youtube.com/ifbasimoesfilhotv). A programação foi diversificada e contou com
as boas-vindas do diretor Geral, Esly Marinho, da diretoria de Ensino, Jamille Assis; dos
coordenadores de Curso: Carlos Sá (Mecânica), Elba Gomes (Petróleo e Gás Natural), Fábio
Pena (Eletromecânica) e, representando a coordenadora Ana Carolina Souza, prof. Jefferson
Caponero (Metalurgia). No segundo dia, houve um momento chamado “Vivências do IFBA”,
com os egressos Leudmar Salomão, Larissa Souza, Jubiraci Damasceno e Ícaro Pinheiro
relatando suas experiências dentro do Campus, e a repercussão da formação em suas vidas.
No terceiro dia, a assistente do Ensino Superior, Adriana Gomes, a pedagoga Ângela Oliveira e
o representante da Comissão Acadêmica, Ivo Falcão fizeram uma apresentação sobre as
Diretrizes para as Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE) do Campus
e orientações quanto ao comportamento em ambiente virtual. Dia 12, os docentes Márcio
Gomes e Márcio Diego dos Santos deram uma formação para o uso do ambiente virtual de
aprendizagem Google Sala de Aula. No último dia, aconteceu a Aula Magna da Licenciatura em
Eletromecânica, com a palestra “A docência como escolha profissional”, apresentada pelas
professoras Laíse Almeida e Daniela Lima. Os servidores Luciano Souza, Eliane Barreto,
Rosemary Santos e Elisabete de Oliveira fizeram a interpretação em Libras.
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Dia 10 foi publicado o Edital 01/2021, que trata do Processo Seletivo Simplificado para o Curso
Técnico em Metalurgia do Campus Simões Filho, na modalidade Integrado - ano letivo 2021.
Foram 13 vagas residuais com ingresso previsto para setembro. As inscrições ocorreram entre 10
e 18 de agosto e o resultado final está previsto para ser divulgado em três de setembro.

Dia 12 foi publicado o Edital 01/2021, que trata do Processo Eleitoral para a escolha dos
representantes das categorias docente, discente e técnicos administrativos em educação, do
Conselho do Campus Simões Filho, biênio 2021-2023. A Comissão Eleitoral é composta pelos
servidores

Dalton

Andrade

e

Sidinalva

Santos,

e

pelos

discentes

Kemely

Santos

(Integrado/Mecânica) e Natanael Carneiro (Superior/Licenciatura em Eletromecânica). A eleição
ocorreu dia primeiro de setembro, através da plataforma SUAP. Saiba mais em:
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/institucional/conselho-de-campus/conselho-de-campus2021/eleicao-conselho-de-campus-bienio-2021-2023

Dia 27 foi ministrada a aula inaugural da 2ª Turma da Licenciatura em Computação na
modalidade EAD (UAB). Oito campi foram contemplados com essa nova oferta: Camaçari,
Euclides da Cunha, Ilhéus, Juazeiro, Paulo Afonso, Seabra, Simões Filho e Ubaitaba. O evento foi
transmitido pelo Canal no YouTube (Moodle UAB IFBA) e contou com a presença da professora
Dra. Mônica Massa (UNEB), que proferiu a Aula Magna com o tema: “Docência Lúdica nos Cursos
de Licenciatura em Computação”. Os diretores dos campi contemplados foram convidados e
também participaram desse momento.
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DEPAD – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
No dia 13 aconteceu uma reunião, via webconferência, entre a diretoria de Gestão, Administração e
Planejamento – DGAP e os Departamentos Administrativos, com intuito de debater alternativas para
abertura e operacionalização da conta vinculada referente ao contrato de vigilância patrimonial.
Conforme determinado pelo Gabinete da Reitoria, houve a descentralização de alguns processos da
DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas - para os campi, entre eles, destacam-se os procedimentos de
férias (marcação, alteração e interrupção), que tramitarão e serão solucionados no âmbito dos
respectivos setores de Gestão de Pessoas de lotação dos servidores requerentes.

Em consonância com o Processo SEI 23278.001370/2021-42, ocorreu a descentralização de créditos
de Investimento para os campi. Foram disponibilizados para o Campus Simões o montante de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para aplicação em ações de acessibilidade, aquisições de
equipamentos de TI, dentre outras prioridades.
Foram executados serviços de manutenção no Campus pela equipe da empresa Renovar Engenharia
Ltda, destacando-se a troca de dois registros na linha canalizada proveniente do poço artesiano, e o
início da reforma das paredes e do teto das salas do ginásio poliesportivo.

Nos dias 27 e 28, a Prefeitura de Simões Filho, enviou uma equipe de jardinagem, para dar suporte
ao jardineiro do Campus, André Luís dos Santos, na limpeza das áreas internas e externas da
Instituição.
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PESQUISA
Recebimento e envio para PRPGI da documentação dos candidatos (as) selecionado (as) para a
bolsa de Iniciação Científica PIBIC FAPESB (Edital nº 02/2021 - Seleção de Bolsistas – 2021/2022
- PIBIC IFBA / FAPESB / CNPq). Implementação de quatro bolsas em quatro projetos aprovados;
Envio de planilha para PRPGI dos projetos de pesquisa realizados e em andamento a partir de
2019 para demanda do portal dados.gov.br;
Reunião da DG, coordenação de pesquisa, comissão de extensão e setor de estágio;
Reuniões dos campi Simões Filho e Salvador sobre Edital CNPq/MCTI nº6/2021 – fomento a
SNCT;
Orientação da DGTI para encerramento de projetos do Edital nº 06/2017/PRPGI/IFBA;
Pesquisa sobre coleções e subcoleções microbianas voltadas à agricultura;
Resultado final da seleção dos editais Iniciação Científica 2021/2022 (PIBIC, PIBIC-EM, PIBIC-AF,
PIBITI);
Reunião para reformulação do Edital nº 06/2017/PRPGI/IFBA de Homologação e Registro de
Projetos de Pesquisa e Inovação - Fluxo Contínuo – PRPGI;
Orientação para entrega de documentos do Edital nº 02/2021/PRPGI/IFBA; Implementação de
uma bolsa (01 projeto aprovado);
Envio para PRPGI dos documentos para implementação da bolsa do Edital nº
02/2021/PRPGI/IFBA; Implementação de uma (01) bolsa (01 projeto aprovado).

EXTENSÃO
I Festival Virtual de Arte e Cultura do IFBA
Dia 18 teve início a primeira edição do Festival de Arte e Cultura do IFBA.
O evento virtual, planejado pela Reitoria em conjunto com 20 campi da instituição, promoveu
mais de 40 atividades durante três dias, contando com a presença marcante do Campus IFBA
Simões Filho, através da participação da professora Giovana Dantas. Ela conduziu a mesa:
“Diálogos com Arte Popular e a Cultura Ancestral”, levando conhecimento e respeito às
comunidades artísticas culturais da Bahia, fruto de representações e de resistência popular.
WWW.PORTAL.IFBA.EDU.BR/SIMOES-FILHO
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O setor de Extensão do Campus também participou, com o professor Ricardo Kuentzer e a
professora Giovana Dantas (membro da comissão organizadora do festival). Eles apresentaram
um vídeo falando sobre ArteArquitetura: uma homenagem a Pasqualino Romano Magnavita.
Uma experiência criativa realizada durante as aulas de Arte: “os estudantes do primeiro ano
Integrado foram incentivados a observar o espaço arquitetônico da sala, caminhando e
registrando as formas geométricas de grande beleza ali presentes, explorando ângulos e
enquadramentos inusitados para realização de um desenho em técnica mista, tomando como
inspiração seus arcos, abóbada, linhas, retângulos e a sua acentuada perspectiva. A Sala de
Artes do IFBA-Simões Filho, no seu estilo moderno (obra premiada do arquiteto Pasqualino
Magnavita), possui uma rica diversidade de formas estruturais que foram reelaboradas nos
desenhos dos alunos”, afirma Giovana, coordenadora da atividade.
O vídeo está disponível em: https://youtu.be/dxfoVvzxjYI ou (ArteArquitetura Uma homenagem
a Pasqualino Magnavita - YouTube)
Durante o evento, houve também a participação do estudante Ariel Reis Correia (4º ano do
curso técnico em Mecânica - Integrado), que contou em um vídeo a história e evolução sobre a
arte dos desenhos e criação de personagens. “Expresso minha visão nas coisas que me sondam
e transformo em arte”, afirma Ariel.
O vídeo está disponível em: https://youtu.be/ih_II6MJOvY
O Festival contou com uma maratona artística e cultural de diversos campi, com amostras das
linguagens audiovisuais expressivas.
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POSSIBILIDADE DE PARCERIA COM PREFEITURA SF/IFBA
Dia 27, a Comissão de Extensão realizou uma reunião em nome da Direção Geral e da
Comissão de Extensão, para dialogar sobre a seguinte pauta: possível parceria em função de
uma reunião junto com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal
de Simões Filho e o Diretor Geral do Campus. Ações e deliberações foram incluídas em uma
lista de intenções para possíveis parcerias entres as Instituições. Elas foram encaminhadas
para discussão com os presentes: Esly Marinho (DG), Elba Gomes, Ricardo Kuentzer, Carlos
Sá, Ana Carolina, Sidnalva Santos, Marilena Meira, Valter Dias, Shirlei Pereira Souza e Eliana
Pugas. A reunião com o secretário do município teve como objetivo apresentar
oportunidades para estreitar o vínculo com a prefeitura, empresas do CIA e a comunidade. O
Secretário Nilson e o subsecretário Eduardo foram os contatos que apresentaram os
interesses com o IFBA/SF. Nessa possível parceria se discutiram as possibilidades de ofertas
de cursos, estágios administrativos, parcerias de pesquisa e atividades de extensão.
Foi elaborado um formulário de intenções para que as coordenações e seus pares possam
apresentar para apreciação da Direção Geral.
INFORMES DE EDITAIS ABERTOS NA EXTENSÃO
EDITAIS DE FOMENTO
Edital nº 07/2021 PROEX/IFBA busca através do apoio financeiro a Projetos de Extensão apoiar
ações que possam solucionar e/ou minimizar problemas, atender demandas sociais, contribuir
para a efetivação da missão institucional no sentido de promover desenvolvimento e inclusão
social para as populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e comunidades
tradicionais. EDITAL_PROEX_07_2021 (3).pdf - Inscrições: 16/08/2021 00:00:00 a 05/09/2021
23:59:00
Edital nº 08/2021 PROEX/IFBA busca através do apoio financeiro a Projetos de Extensão apoiar
ações que possam solucionar e/ou minimizar problemas, atender demandas sociais, contribuir
para a efetivação da missão institucional no sentido de promover desenvolvimento local e
inclusão social. Edital PROEX 08 2021 (1).pdf - Inscrições: 16/08/2021 00:00:00 a 05/09/2021
23:59:00
EDITAIS DE FLUXO CONTÍNUO
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, conforme Edital. Retificação 1 EDITAL N 022021 - PROEXIFBA– FLUXO
CONTÍNUO.pdf - Inscrições: 16/03/2021 00:00:00 a 16/12/2021 23:59:00
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SETOR DE ESTÁGIO
No mês de agosto, houve um total de 47 processos de conclusão de cursos, distribuídos
conforme tabela abaixo:

O quadro mostra o acumulado de Termos de Contratos de Estágio e Cartas de Apresentação
para Estágio emitidas no ano de 2021, assim como a quantidade de anúncio de
estágio/empregos informados aos alunos e egressos no mês de agosto:
No dia 31/08/21 o IEL promoveu uma LIVE sobre o Dia do Estagiário, que foi também informado
para os alunos.
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc/documentos-e-informes-ofertas-devagas/ofertas-de-vagas-estagios-e-empregos
Conheça o canal de divulgação de vagas e divulguem!
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DEPARTAMENTO DE ENSINO

Fluxo de entrada dos ingressantes 2021
O Departamento de Ensino, através da ação articulada entre Gerência de Registros
Acadêmicos, Assistentes de Alunos e secretárias do Depen, juntamente com o
Departamento Administrativo e CGTI, realizou um fluxo que tem como objetivo enviar as
primeiras orientações para os estudantes, garantindo que todas e todos tenham acesso
às orientações iniciais, ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e o as grupos das turmas.
Primeiramente, a Gerência de Registros Acadêmicos enviou e-mail para todos realizarem
a matrícula e nesse momento já foram levantados os dados de contato. A CGTI liberou o
acesso às contas institucionais e as assistentes de Alunos enviaram e-mail com as
orientações

de

acesso

aos

componentes

curriculares

no

ambiente

virtual

de

aprendizagem e aos grupos das turmas (https://sites.google.com/ifba.edu.br/acessoava).
Para os alunos que não deram retorno nos e-mails e nem entraram nos grupos, as
secretárias entraram em contato por telefone.
Entrega dos Kits Alimentícios
Total de Kits de gêneros alimentícios distribuídos: 85 kits.
Composição dos kits: feijão, macarrão, leite, farinha de milho, biscoito salgado, hortifruti
(couve, coentro, cebolinha, cenoura, batata inglesa, laranja, tangerina).
Dias de entrega dos kits: 25 e 27.
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Comissão da Assistência Estudantil
No ano de 2021 foram publicados dois editais para concessão do Auxílio Emergencial no
Campus. O último edital (04/2021), foi concluído no final de agosto e teve seu cronograma
pensado principalmente, para contemplar os estudantes ingressantes em 2021. Com isso,
chega-se ao número de 534 auxílios para o ano em curso.
A Comissão também realizou duas Chamadas Públicas para o empréstimo de tablets e
para a concessão de chips de dados móveis, com intuito de possibilitar aos estudantes
em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, a participação nas AENPE. A
atual Chamada Pública tem a modalidade de Fluxo Contínuo, a qual recebe inscrições
mensalmente, sendo contemplados estudantes ao longo do ano letivo, de acordo com a
disponibilidade dos equipamentos e/ou chips.
Durante os referidos processos seletivos foi realizada uma oficina “Aprendendo a Ler
Edital”, em parceria com o prof. Alan Nascimento, e uma sala de plantão: “Tira Dúvidas
On-line” do Serviço Social.
Essas ações tiveram como objetivo orientar os estudantes sobre a necessidade de realizar
a

leitura

atenciosa

dos

editais,

para

melhor

conhecimento

dos

critérios,

da

documentação exigida, do acompanhamento de todas as etapas de um processo seletivo
e outras questões relevantes para o candidato numa seleção. “Essas são informações
necessárias não só para o IFBA mas para a vida", salienta Valdeluce Nascimento, gestora
da Assistência no Campus.
Oficina de Criação de Jogos e Workshop Change The Game, coordenado pela profa. Azly
Santana
A Oficina de Criação de Jogos aconteceu no dia 12, sob a coordenação da profa. Azly
Santana. O projeto é realizado pela “Ideias de Futuro”, com apoio do Google Play e está
inserido no programa Change The Game, que busca incentivar a presença feminina no
mercado de games
Saiba mais sobre o programa em https://changethegame.ideiasdefuturo.com/.
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Encontro com o NAPNEE e docentes

Dentro do planejamento do ano letivo 2021, no dia nove ocorreu o Encontro com
NAPNEE e docentes, cujo objetivo foi o conhecimento sobre as ferramentas que
serão utilizadas para o acompanhamento dos estudantes com necessidades
educacionais específicas.

Datas Importantes: Dia Internacional da Superdotação - 10/09 e Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla - 21 a 28/08.

Oficina de Leitura de Editais

Aconteceu

no

dia

11,

a

Oficina

Aprendendo a Ler Editais, ministrada
pelos docentes Alan Nascimento e
Andrea Barreto, com foco no suporte
para

inscrição

nos

editais

de

empréstimo de tablets, doação de
chips e Auxílio Financeiro em Caráter
Emergencial, lançados em agosto.
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Comissão de Permanência e Êxito: Ações realizadas

Participação em reuniões com a Comissão Central de permanência e êxito do IFBA;

Contato com o GRA para acompanhamento das matrículas 2021.1
Organização das listas de alunos não matriculados em 2021.1 para busca ativa;
Seleção e orientação de monitores para realização da busca ativa dos não
matriculados em 2021.1
Acompanhamento de alunos em risco de evasão, a partir de informações do GRA e
DEPEN;

Núcleo de acompanhamento das AENPE: Ações realizadas

Capacitação discente sobre o Google Sala de aula, na Semana de Acolhimento
2021;
Plantão tira-dúvidas sobre Acesso ao Google Sala de Aula, nos dias 13 e 16;
Orientação para docentes e discentes sobre a estrutura e organização do Google
Sala de Aula;
Orientações para docentes sobre o AVA (acesso, criação de links, postagens,
organização, se os docentes estão nas turmas, inclusão). Observação sobre o uso
do AVA;
Atualização de documentos (ex: horário) ou inserção de informes no AVA;
Orientação nos grupos das turmas de Whatsapp;
Resolução de questões nos Formulário de Dúvidas e Sugestões.
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SETOR DE SAÚDE E ANAMNESE
Avaliação sobre processo de saúde-doença
Ainda continua aberto o formulário de anamnese sobre processo de saúde-doença e é de
fundamental importância que todos respondam. Segundo o Serviço de Saúde: “O
preenchimento desse formulário visa realizar um levantamento sobre o processo de
saúde-doença, histórico de saúde dos discentes, servidores e funcionários do IFBA,
Campus Simões Filho. Com o resultado da avaliação, o setor poderá direcionar as ações
educativas em saúde, através da prevenção e/ou controle dos agravos em saúde prévios
ou pósteros”. O formulário pode ser acessado em:
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2021/ficha-de-saude-para-preenchimento-detodos-os-servidores-e-funcionarios

SETOR AUDIOVISUAL
Com o intuito de dar mais acessibilidade e aumentar o alcance dos
boletins, a publicação foi disponibilizada agora no formato Podcast, que
pode ser escutada em https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acessoa-informacao/boletins-informativos/podcasts-do-boletim-informativo
A edição de julho pode ser em: https://soundcloud.app.goo.gl/D1gABjG6CfmCpg5D9.
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BIBLIOTECA DAMÁRIO DA CRUZ
E o projeto #FicaaDica segue com indicações de leituras importantes para a
comunidade.
A indicações do mês de agosto foi

Projeto #PratadaCasa
Professor Edmundo Itamar Nonato de Jesus, com a publicação Uma Viagem Pelos
Saberes dos Professores de Química.

EXPEDIENTE
Direção Geral: Esly Marinho
Direção de Ensino: Jamille Assis
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