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INFORMATIVO OFICIAL
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Apresentação
O Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês através da Coordenação de Ensino propõe a partir deste Informativo Oficial divulgar
informações que aprimorem o fluxo de procedimentos e a comunicação entre a comunidade acadêmica, permitindo assim o constante
acesso às informações relacionadas as atividades didáticas e pedagógicas. O presente Informativo Oficial terá periodicidade mensal a partir
de abril/2019, sendo publicado no site oficial do campus bem como no
mural da Coordenação de Ensino e Sala de Professores.

Atividades e Eventos no Campus
INÍCIO DAS AULAS DO PROEJA

O Campus Santa Inês oferta mais uma vez o curso Técnico em Agropecuária, na modalidade PROEJA na Pedagogia da Alternância. A segunda turma iniciou as aulas no dia 01 de abril. A turma é formada por
estudantes oriundos dos municípios/comunidades de Santa Inês
(Assentamento Natur de Assis e Itatiaia/Imbé), Jiquiriçá ( Riacho de
Areia), Laje ( Riachão) e Santo Antonio de Jesus( Sapucaia, Sobradinho e Canta Galo). A proposta do Curso na Pedagogia da Alternância
objetiva possibilitar aos sujeitos do campo o acesso a educação profissional de nível técnico sem desvinculá-los do seu contexto, da sua
cultura, de seus valores e concepções de ver e relacionar-se com o
campo. Para isso a organização do Tempo Escolar é dividido Tempo
Escola e Tempo Comunidade. De acordo a professora, Patrícia Neves,
Coordenadora do Curso, o objetivo do curso é que ao término deste, os
estudantes possam transformar a sua realidade e de suas comunidades
locais, atuando na melhoria da qualidade de vida das gerações.
REUNIÃO COM PAIS DE DISCENTES INGRESSANTES
DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO
No dia 02 de abril, o Diretor Geral, Professor Abdon Nogueira,
recepcionou, com contentamento, os novos estudantes no campus e
agradeceu a confiança dos pais depositada na Instituição. Houve uma
breve apresentação da equipe gestora, Direção Acadêmica, Coordenação de Ensino, Coordenação de Assuntos Estudantis, professores e
técnicos presentes. Com o propósito de fortalecer o diálogo com a
família dos estudantes, foi abordada a importância da participação da
família na educação/formação do estudante e a relevância da parceria
família, estudante e Instituição. Na oportunidade foi ressaltado o
quanto a Instituição se organiza e se dispõe a ofertar as melhores
condições para a permanência e êxito dos estudantes. Houve, ainda,
explicação sobre procedimentos, documentação, auxílios e demais
serviços oferecidos no campus, bem como os esforços que os servidores estão empregando no intuito de propiciar um ambiente harmônico
e acolhedor para os novos discentes, adotando uma postura contrária à
prática de trote e/ou bullying na instituição. Por fim, uma breve
apresentação dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, ofertados pelo Campus, ficou a cargo de alguns professores: A professora
Clementina Cândida apresentou o Curso Técnico em Alimentos; o
professor Jadson Simões, o Curso Técnico em Agropecuária e professora Daniele Matos, o Curso Técnico em Zootecnia.

JORNADA PEDAGÓGICA 2019
No último dia 05/abril/2019, após a divulgação dos resultados finais,
encerrou-se o ano letivo 2018 e, em seguida entre os dias 08 a 12
aconteceu no auditório do campus a Jornada Pedagógica 2019 com o
tema A diversidade em nós: educar para incluir. A Jornada contou
com uma programação incluindo momentos de formação docente,
atividades culturais, palestras, mesa redonda, diálogo formativo e
orientações quanto a procedimentos a serem adotados durante o ano
letivo 2019. Docentes e técnicos administrativos do campus, bem
como servidores da reitoria se fizeram presentes, como o pró-reitor de
pesquisa, a coordenadora da educação básica e a diretoria de assistência estudantil participaram das discussões de planejamento das ações e
estratégias para enfrentar os desafios do ano letivo que se inicia.
VI MOSTRA PARASITOLÓGICA
Aconteceu no dia 08 de abril a ”VI MOSTRA PARASITOLÓGICA:
Promovendo educação e Saúde”, sob a orientação do Prof. FRED
JULIÃO. A atividade consiste na exposição do conteúdo através de
pôsteres contendo informações de diferentes parasitos apresentados
para estudantes de escolas do Vale do Jiquiriçá. Na sequencia, os
alunos são convidados a brincar com atividades que necessite a aplicação do que aprenderam. Foram abordados os seguintes temas: Ascaridíase, esquistossomose, giardíase, larvas migrans visceral e cutânea,
leishmanioses, piolho e doenças de Chagas.

Portarias e Editais
Publicada a Portaria n. 040, de 10 de abril de 2019 que constitui o
Conselho do Curso Técnico de Informática – Subsequente do IF
BAIANO campus Santa Inês, tendo a seguinte composição: Allan
Delon Barbosa Araújo (presidente), Cláudia Bocchese de Lima,
Jadson da Silva Santos e Viviane Reis Leporace (membros).
Publicada a Portaria n. 037, de 01 de abril de 2019 que constitui a
Comissão Local do processo seletivo para ingresso de estudantes
2020.1 do IF BAIANO campus Santa Inês, tendo a seguinte composição: Fred da Silva Julião (presidente), Aijalon Brito da Silva Junior,
Anderson Correia dos Santos, Antonio Santos Souza, Merilande de
Oliveira Soares Eloi e Tânia de Santana Nunes (membros).

Informes
* Está em vigor a R.A.D. aprovada pelo CONSUP através da Resolução n.22, de 18/03/2019 que modifica a distribuição da carga horária
das atividades docentes;
* Com o início do ano letivo, reiteramos a necessidade de observar o
que preconiza a Organização didática dos cursos da educação profissional técnica de nível médio do IF BAIANO, bem como atentar-se
para alguns aspectos como a importância do lançamento da frequência/nota dos discentes no SIGAA.

