O DESAFIO DE SER ESTUDANTE EM
TEMPOS DE PANDEMIA

21/09 a 23/09
2020

Nossa palavra
Querida(o)s estudantes.
O ano de 2020 vai ficar na história como um ano que desafiou todos nós, alunos e professores. Talvez,
pela primeira vez, nós professores e vocês estudantes, estejamos na mesma etapa de aprendizagem de um mundo em
que nenhum de nós conhecia: o mundo da pandemia. Então, neste sentido, convidamos vocês a se juntarem a nós,
aceitando o desafio de fazer ensino e aprendizagem de uma forma diferente. Nós vamos ensinar e aprender via
mediação tecnológica digital e ao invés de sentirmos medo, apatia e desânimo, devemos nos sentir desafiados diante
de aprendizagens, até então realizadas de forma presencial, que agora vamos construir com a mediação de
computadores, smartphones e tablets. Contudo, a presença do professor será indispensável para provocar em vocês
o desejo de continuar aprendendo. É importante percebermos que professores e estudantes estarão construindo
conhecimentos e aprendendo juntos. Sempre foi assim, mas agora esta prática ganha um significado diferente, por
que de fato algumas tecnologias são tão novas para vocês quanto são para os professores. Isso deve ser um
motivo para nos aproximarmos mais, tornando essa parceria mais leve para os dois lados, construindo afetos,
cumplicidade, amizade e respeito mútuo.

A palavra dos estudantes
“ Creio que essa pandemia nos fez repensar a importância da aula presencial, do contato com
o professor, das histórias, do cuidado em ensinar, do frio na barriga quando é chamado
para ir a lousa”

“ Falta de estar com os colegas no Campus, dos professores, das aulas, daquele cafezinho no
intervalo, até mesmo da rotina cansativa de sair do trabalho e ir direto para o campus, da
ansiedade e preocupação com as provas e lista de exercícios para entrega, de mandar
mensagem para os professores pra tirar dúvidas no fim de semana”

“ A falta das conversas paralelas da turma, o levantar da mão pedindo a vez para falar, o
tira dúvida em tempo real, a hora do famoso cafezinho de trinta minutos 😅🤭. Tudo isso
diante da pandemia nos fazem refletir o quanto faz falta o aconchego da sala de aula.
Saudades de todos🤗”

I JORNADA DISCENTE DO CAMPUS AVANÇADO UBAITABA
O DESAFIO DE SER ESTUDANTE EM TEMPOS DE PANDEMIA
DIA 21/09 – A palavra é … EDUCAÇÃO e TECNOLOGIA
DIGITAL
19:00 Boas vindas
19:15 Abertura: O desafio de ser estudante em
tempos de pandemia
com a palavra: Prof. Philipe Murillo –
Pro-reitor de Ensino IFBA
19:30 Oficina: Ferramentas Google para os
Estudantes
com a palavra: Prof. Allan Sérgio –
IFBA/Campus Ubaitaba
20:15 Questionamentos
20:30 Oficina: Ambiente Virtual de Aprendizagem
Moodle para os estudantes
com a palavra: Prof. Flávio Pereira –
IFBA/Campus Ubaitaba
21:15 Questionamentos
DIA 22/09 – A palavra é … PLANEJAMENTO e
PARTICIPAÇÃO
19:00 Abertura
19:15 A importância da organização e do
planejamento no ato de estudar.
com a palavra: Pedª Indaiara da Silva
IFBA/Campus Jacobina
19:45 Questionamentos
20:00 Participação estudantil nas ações e
projetos do campus: a valorização de uma
conquista

com a palavra:
Flaviane Ribeiro Nascimento – Diretora de
políticas educacionais
Cacilda Ferreira dos Reis – Chefe do
DPAAE
Douglas Arruda – Representante dos
estudantes do IFBA no CONSUP
21:30 Questionamentos
DIA 23/09 – A palavra é … SAÚDE e INCLUSÃO
19:00 Abertura
19:15 Mesa redonda: O desafio de manter a saúde
plena nesse novo paradigma de ensinoaprendizagem
com a palavra:
Dra Joice Trigo – Médica - Campus Ilhéus
Robson da Silva – Educador Físico
Carol Castro – Psicóloga – Especialista
em transtornos de ansiedade
20:15 Questionamentos
20:30 Como os estudantes podem contribuir com o
processo de inclusão
com a palavra: Prof. Lorena Cerqueira –
IFBA/Campus Ubaitaba
21:20 Questionamentos
21:30 Encerramento
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