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Retorno das atividades presenciais no Campus 

O Campus Simões Filho entrou na Fase 1 de retomada das atividades presenciais no dia 16 de novembro, 

depois de um ano e oito meses de portões fechados por conta da pandemia. Incialmente, a medida incluiu 

apenas 25% do contingente de servidores e discentes, em atendimento ao Plano de Retomada Gradual das 

Atividades Presenciais do IFBA. As primeiras turmas foram as do 4º ano do ensino técnico integrado, ensino 

médio 2021 (Mecânica, Eletromecânica, Metalurgia e Petróleo e Gás Natural), e 4º semestre de Mecânica e 

Eletromecânica – com ênfase nas aulas práticas nos laboratórios.  

Com o sucesso da primeira fase, no dia 22, o Comitê Local analisou a proposição do ingresso na fase 2 

para 16/12/2021. No dia 29, o Conselho do Campus Simões Filho, em reunião ordinária, aprovou o ingresso na 

Fase 2, de acordo com a proposta apresentada pelo Comitê Local. Essa nova etapa compreende: atividades 

administrativas e acadêmicas presenciais limitadas a 50% do efetivo de servidores(as) e estudantes; atividades 

acadêmicas facultativas de forma escalonada para todas as turmas, no limite de contingente de pessoal, para 

prática de laboratório previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC); e atividades administrativas que 

não possam ser realizadas/otimizadas efetivamente através do trabalho remoto/online. 
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Ações complementares para a retomada 

 

Dia 09 - Publicação do Plano de Contingência Local, devidamente 

revisado.  

Link: https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2021/comite-

local-publica-versao-revisada-do-plano-de-contingencia-local-

organizacao-academica-e-administrativa 

 

 

 

 

Dia 16 - Reunião com os discentes e servidores que ingressaram na Fase 1 da retomada das atividades 

presenciais, para esclarecimento e orientações. A transmissão ocorreu pelo Canal IFBA Simões Filho TV 

https://www.youtube.com/watch?v=nfda7efP_bo 

 

 

 

Dia 18 - Publicação da escala de trabalho presencial para suporte às aulas que aconteceriam na Fase 1 da 

retomada das atividades presenciais. Link da matéria:  https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-

comunicados-1/2021/escala-para-suporte-as-aulas-presenciais-retomada-gradual-das-atividades-presenciais-

fase-1 

 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2021/comite-local-publica-versao-revisada-do-plano-de-contingencia-local-organizacao-academica-e-administrativa
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2021/comite-local-publica-versao-revisada-do-plano-de-contingencia-local-organizacao-academica-e-administrativa
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2021/comite-local-publica-versao-revisada-do-plano-de-contingencia-local-organizacao-academica-e-administrativa
https://www.youtube.com/watch?v=nfda7efP_bo
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2021/escala-para-suporte-as-aulas-presenciais-retomada-gradual-das-atividades-presenciais-fase-1
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2021/escala-para-suporte-as-aulas-presenciais-retomada-gradual-das-atividades-presenciais-fase-1
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2021/escala-para-suporte-as-aulas-presenciais-retomada-gradual-das-atividades-presenciais-fase-1
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20 DE NOVEMBRO, DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Novembro Negro no campus 

Semana da Consciência negra e AFROIF: Reminiscências do projeto de enegrecimento do Campus Simões Filho, 

organizado pela Comissão (profs. Joelma Santos, Fábio Pena, Rodrigo Araújo, e o Técnico Administrativo André 

Almeida). O projeto teve como produto um minidocumentário ( 

https://www.youtube.com/watch?v=GLxuDTECcYA) e também um concurso de minidocs com os alunos.  

 

         

 

PROSEL 2022 

 

Em mais uma edição totalmente on-line, a coordenação local do Processo Seletivo 2022, organizou a Live de 

divulgação do PROSEL 2022 e a mesma ocorreu no dia 22, pelo Canal IFBA Simões Filho TV. Coordenadora Local: 

Tatiana Ramos (coordenadora), Brites Delane e Luciano Sales (assistentes). Assista aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=ATwP3CqFu1U&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLxuDTECcYA
https://www.youtube.com/watch?v=ATwP3CqFu1U&amp;feature=youtu.be
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EXTENSÃO  

No dia 03 a escola recebeu a visita do secretário de Cultura de Simões Filho, Ailton Silva, e do 
superintendente de Juventude, Matheus Bacelar. Eles foram recebidos pelo diretor-Geral, Esly Marinho, pelo 
presidente da Comissão de Extensão, Ricardo Kuentzer, e pelo coordenador Administrativo do Campus, Jackson 
Lessa. Dentre outros assuntos, foi discutido sobre  os objetivos da Extensão e algumas das metas apresentadas 
da Pró Reitoria de Extensão (PROEX) para o ano de 2022. Esly aproveitou a oportunidade para ratificar a 
importância da assinatura do termo de convênio com a Prefeitura para realização dos projetos futuros.  

Jackson Santos, Ricardo Kuentzer, Ailton Silva, Esly Marinho e Matheus Bacelar.

 

Dia 29, ocorreu um encontro com o representante da Secretaria de Desenvolvimento conômico de 
Simões Filho, Eduardo Souza. A reunião teve dois momentos: o primeiro foi presencial, e o segundo, em reunião 
remota com o grupo do PROCIA. Na pauta, a discussão sobre o ecossistema de desenvolvimento econômico 
para o município, apresentando o projeto do Espaço Colaborar, realizado pela Prefeitura e o governo do Estado. 
O projeto visa dar oportunidade para pequenas startups criarem seus projetos dentro do Espaço Colaborar, 
contando com a parceria das empresas e também do IFBA/SF. O Responsável pelo PROCIA, Marconi Andraos, 
falou sobre as demandas das empresas de Simões Filho e Candeias para projetos que sejam voltados para 
sistematização dos inputs do processo de tecnologias, e a movimentação para um distrito inteligente, 
abarcando das grandes às micro empresas. A reunião contou com a participação parceiros de diversos setores 
do município e do governo do Estado. 

Foto. Reunião dos parceiros do PROCIA para apresentação do Espaço Colaborar.
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 Projetos da Extensão Encerrados 

Dois projetos de extensão que encerraram com êxito no mês de novembro.  

Ivo Falcão da Silva Desenvolvimento de carreira e de linguagens para o mercado de 

trabalho 

Elba Gomes dos Santos Leal Fluidos de perfuração e Segurança de Poços de Petróleo 

  

 Editais de Fluxo Contínuo 

Inscrições: Até 16/12/2021, 23:59:00 - Objeto: submissão de propostas para 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 

 IFBA lança projeto do 1º Circuito de Economia Solidária 

O edital prevê apoio financeiro a atividades que integrarão o circuito de Feira de Economia Solidária no Instituto. 

Serão disponibilizados R$ 35 mil, divididos entre as ações selecionadas. Docentes ou técnicos(as) 

administrativos(as) efetivos(as) do Instituto podem inscrever propostas. Link: 

https://portal.ifba.edu.br/noticias/2021/ifba-lanca-projeto-do-1o-circuito-de-economia-solidaria 

 

PESQUISA  

Entrega dos relatórios dos Grupos de Pesquisa referentes ao biênio 2019-2020. 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), tornou público o Edital nº 

20/2021/PRPGI/IFBA de 26 de novembro de 2021 de apoio financeiro à Apresentação de Proposta de Curso 

Novo (APCN) de pós-graduação stricto sensu, níveis de mestrado e/ou doutorado, modalidade acadêmica e/ou 

profissional, para submissão ao processo de avaliação de APCN da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes). 

 

 

 

 
 
 
 

https://suap.ifba.edu.br/projetos/visualizar_arquivo/9128/
https://suap.ifba.edu.br/projetos/visualizar_arquivo/9128/
https://suap.ifba.edu.br/projetos/visualizar_arquivo/9128/
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2021/ifba-lanca-projeto-do-1o-circuito-de-economia-solidaria
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2021/ifba-lanca-projeto-do-1o-circuito-de-economia-solidaria
https://portal.ifba.edu.br/noticias/2021/ifba-lanca-projeto-do-1o-circuito-de-economia-solidaria
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ESTÁGIO  

Quadro com a atualização acumulada da conclusão de curso dos alunos durante o ano de 2021 
discriminado por modalidade e tipo de processo: 

 

Conclusão do Curso Modalidade Estágio TCC Caracterização Total 

PGN Integrado 01 03 - 04 

Subsequente - X 01 01 

ELE Integrado 04 05 03 12 

Subsequente 04 X 11 15 

MEC Integrado 01 05 03 09 

Subsequente 03 X 15 18 

METAL Integrado 01 02 01 04 

Subsequente - X - - 

Total   14 15 34 63 

 
Quadro com visão geral dos Termos de Compromisso e Termos Aditivos de Estágios e as Cartas de 

Apresentação assinados no ano de 2021 e os anúncios de estágio (05) e empregos (14) enviados para os alunos 
em novembro: 

 

  

Cursos 

Termos de 
Compromisso de 

Estágio (TCE) 
assinados no ano 2021 

Termos Aditivos 
de Estágio 

assinados no 
ano 2021 

Cartas de 
Apresentação para 

Estágio no ano 2021 

Anúncios de Vagas de 
Estágio/Empregos em 

Novembro 

PGN 03 - 03 - 

ELE 11 - 02 08 
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MEC 09 04 10 07 

METAL 02 - - 01 

Engenharia 
Mecânica 

10 02 01 02 

Licenciatura – 
Nível Superior 

01 - - - 

Ensino Médio 07 -   01 

Total 42 06 16 19 

 

Em novembro, foi assinado o Convênio para estágio com a empresa Manprotec.  

Conheça o canal de divulgação de vagas e divulguem! 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc/documentos-e-informes-ofertas-de-vagas/ofertas-de-

vagas-estagios-e-empregos 

 

 

  

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/estagio-e-tcc/documentos-e-informes-ofertas-de-vagas/ofertas-de-vagas-estagios-e-empregos
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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DEPEN - DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNEE 

Comemorações mensais: 

 

 

 Sala dos Servidores 

A Sala dos servidores de novembro teve como convidada a docente do IFBA de Ilhéus, Graziela Ninck, que 

gentilmente, compartilhou seus conhecimentos sobre as relações étnico-raciais. 
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 Conselhos Diagnósticos dos Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio 

Nos dias 26 de novembro e três de dezembro foram realizados, respectivamente, os Conselhos 

Diagnósticos dos cursos de Mecânica e PGN; Eletromecânica e Metalurgia. Esse foi um momento primordial de 

troca de informações, quanto ao processo educativo. 

 Ações da Comissão de Permanência e Êxito 

Orientação para docentes e discentes sobre o uso, 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);  

Atualização de documentos (ex: horário) ou inserção de informes no AVA; Orientação nos grupos das turmas 

de Whatsapp;  

Orientação de responsáveis, quanto ao uso do ava e meeting; 

Resolução de questões nos Formulário de Dúvidas e Sugestões. 

 Biblioteca Damário da Cruz 
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 Setor de Nutrição 

A Comissão de distribuição de gêneros alimentícios, entre os dias 18 e 19, entregou 157 kits de alimentos 

para os discentes. De acordo a nutricionista Tamara Paixão, os gêneros este mês foram: feijão, farinha de milho, 

fubá, batata inglesa, cenoura, laranja, maçã, banana, além de itens da agricultura familiar: polpa de frutas, 

sequilhos, cupcake, tempero verde (couve, coentro, cebolinha). 

 Núcleo de acompanhamento das AENPE 

As atividades realizadas no mês de novembro foram: 
 
 

1. Orientação para docentes e discentes sobre o uso, a estrutura e organização do Google Sala de Aula;  
2. Orientações para docentes sobre o AVA (acesso, criação de links, postagens, organização, se os docentes 

estão nas turmas, inclusão);  
3. Atualização de documentos (ex: horário) ou inserção de informes no AVA; Orientação nos grupos das 

turmas de Whatsapp;  
4. Orientação de responsáveis, quanto ao uso do AVA e meeting 
5. Resolução de questões nos Formulário de Dúvidas e Sugestões. 
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DEPAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Os servidores aptos do Departamento Administrativo do Campus Simões Filho começaram o Retorno 

Gradual das Atividades Presenciais (Fase 1), a partir do dia 16. 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2021/escala-para-suporte-as-aulas-

presenciais-retomada-gradual-das-atividades-presenciais-fase-1 

Dia 18 ocorreu uma reunião, via webconferência, entre a Diretoria de Gestão, Administração e 

Planejamento – DGAP e os Departamentos Administrativos, com intuito de debater a prestação dos serviços 

terceirizados com o advento da Fase 1 - Plano de Retomada do IFBA. 

 

No dia 24, a empresa APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA retirou 50% dos 

extintores do Campus para manutenção de segundo nível, com recarga, testes hidrostáticos e reposição de 

peças, oriunda do Contrato n.º 04/2021. 
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