
 
INSTITUTO FEDERAL BAIANO 

CAMPUS CATU 
DIREÇÃO ACADÊMICA 

 

SEMANA ACADÊMICA 2021 

 

Tema: trilhando caminhos nas perspectivas contemporâneas do educar 

Proposta consolidada pela comissão na reunião de 30/09/2021 

 

Síntese das atividades da Semana Acadêmica 

 

Cursos Técnicos integrados: Agropecuária, Alimentos e Química 

Cursos Técnicos Subsequentes: Agrimensura, Agropecuária e Petróleo e Gás 

04/10 a 08/10/2021 

 

Horário Segunda 

04/10/2021 

Terça 

05/10/2021 

Quarta 

06/10/2021 

Quinta 

07/10/2021 

Sexta 

08/09/2021 

 

 

08h30 

às 

11h30 

 

Reunião de 

abertura 

 

Palestra/ 

Mesa 

Redonda 

(Escrita 

acadêmica) 

 

Palestra:  

Ética em 

pesquisa e 

reponsabilidade 

científica 

 

Oficina: 

Regimento 

Disciplinar 

Discente 

 

 

Palestra: 

Políticas 

institucionais e 

núcleos 

estratégicos 

 

Cursos de graduação (ADS, Gastronomia e Química) e PROEJA 

04/10 a 08/10/2021 

 

Horário Segunda 

04/10/2021 

Terça 

05/10/2021 

Quarta 

06/10/2021 

Quinta 

07/10/2021 

Sexta 

08/09/2021 

 

19h00 

às 

22h00 

 

Reunião de 

abertura 

Oficina 01: 

Pergamum, 

Suap, Google 

Forms 

Oficina 02: 

PPC e 

experiências 

exitosas 

 

Oficina 03: 

Moodle, 

Microfsoft 

Teams e RNP 

 

Palestra:  

Ética em 

pesquisa e 

reponsabilidade 

científica 



 

 

Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

 
Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio: Agropecuária, Alimentos e Química 

Cursos Técnicos Subsequentes: Agrimensura, Agropecuária e Petróleo e Gás 

 

 

04/10/2021 

 

 

Reunião geral  

 

Programação: momento cultural; apresentação da gestão (DG/DA/DAP/CE/CAE), 

coordenações de cursos – (titular/substituto), NUAPE e representação estudantil (Grêmio 

Estudantil); apresentação  do calendário acadêmico com as retificações; socialização da síntese 

parcial das demandas apontadas pelas rodas de conversa, pelos Conselhos de Classe e 

encaminhamentos (socialização da síntese completa: 20/10/2021); Programas de Assistência 

Estudantil: Políticas, programas, editais e ações do Núcleo de Saúde/Serviço Social (oficina 

complementar: 03/11/2021); apresentação dos setores do Campus, a partir do organograma e 

da síntese do material elaborado pela comissão do PPP; itinerários formativos ofertados pelo 

Campus Catu: cursos FIC, cursos integrados, cursos subsequentes, graduação e pós-

graduação. 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos integrados e subsequentes, pais, responsáveis e demais 

interessados. 

 

Horário: 08h30 às 11h30 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

 

Mediador: Ped. Dr. Ferdinando Melo 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da 

comissão); momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); 

contato com os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat 

(Luiza); cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão 

dos certificados (Ferdinando). 

 

 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

 
Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio: Agropecuária, Alimentos e Química 

Cursos Técnicos Subsequentes: Agrimensura, Agropecuária e Petróleo e Gás 

 

 

05/10/2021 

 

Palestra: Escrita acadêmica e plágio  

 

(Contemplar na pauta da oficina sobre escrita acadêmica a valorização da escrita autoral e 

normatização da ABNT) 

 

Dra. Simone Maria Oliveira  

 

Mediadora: Profa. Ma. Matilde Almeida 

 

Horário: 08h30 às 10h30 

 

Mesa-redonda: Aspectos linguísticos, intertextualidade, paráfrase e plágio: reflexões sobre 

linguagem e autoria 

 

Prof.  Me. André Marcílio – Língua Portuguesa 

Prof. Me. Moisés Morais – História 

 

Mediador: Ped. Dr. Ferdinando Melo 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos integrados e subsequentes, pais, responsáveis e demais 

interessados. 

 

Horário: 10h30 às 11h30 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da 

comissão); momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); 

contato com os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat 

(Rafael); cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão 

dos certificados (Ferdinando). 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

 
Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio: Agropecuária, Alimentos e Química 

Cursos Técnicos Subsequentes: Agrimensura, Agropecuária e Petróleo e Gás 

 

 

06/10/2021 

 

Palestra: Ética em pesquisa, responsabilidade científica e relação ensino, pesquisa e extensão.  

 

Prof. Dr. Saulo Capim 

Profa. Ma. Kelly Cristina  

 

- Apresentação dos  grupos de pesquisa e dos projetos de pesquisa e extensão em andamento; 

 

- Editais de extensão e pesquisa: requisitos e condicionalidades;  competências  das 

coordenações;  

 

- Apresentação de projetos e eventos consolidados do Campus: 

 

FEMMIC –  Profa. Ma. Yone Carneiro 

Ciência Itinerante – Prof. Dr. Marcelo Oliveira 

Biocultural – Profa. Ma. Joanna Carvalho, Profa. Ma. Elizete Freitas e Profa. Ma. Ariadne 

Jambeiro 

GPEC –  Prof. Dr. Marcelo Oliveira 

 

Mediadora: Profa. Bela. Luiza Silva 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos integrados e subsequentes, pais, responsáveis e demais 

interessados. 

 

Horário: 08h30 às 11h30 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da 

comissão); momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); 

contato com os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat 

(Sônia); cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão 

dos certificados (Ferdinando). 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

 
Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio: Agropecuária, Alimentos e Química 

Cursos Técnicos Subsequentes: Agrimensura, Agropecuária e Petróleo e Gás 

 

 

 

07/10/2021 

 

 

Oficina: Regimento Disciplinar Discente 

 

Oficina sobre Regimento Disciplinar Discente - CAE 

 

Socialização/apresentação dos Guias Acadêmicos provisórios. (Organização didática, 

Instruções normativas sobre as APNP, atualização dos PPC, políticas de assistência estudantil, 

contato dos setores, Regimento Disciplinar Discente - RDD, etc.). Confirmar data para entrega 

dos guias atualizados: 07/12/2021 - NUAPE 

 

Responsável/Convidados(as): CAE – Ana Carolina, Ângelo, Marcelino, Denilson e demais 

servidores do setor. Ferdinando e Sônia – socialização dos guias acadêmicos provisórios.  

 

Mediador: Me. Cassiano Nascimento 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos integrados e subsequentes, pais, responsáveis e demais 

interessados. 

 

Horário: 08h30 às 11h30 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da 

comissão); momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); 

contato com os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat 

(Rafael); cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão 

dos certificados (Ferdinando). 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

 
Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio: Agropecuária, Alimentos e Química 

Cursos Técnicos Subsequentes: Agrimensura, Agropecuária e Petróleo e Gás 

 

 

 

08/10/2021 

 

 

Palestra: Políticas institucionais e núcleos estratégicos: GENI, NEABI e NAPNE 

 

 

Programação: ações, políticas, projetos, principais demandas e atendimentos.  

 

 

Convidados: 

 

Profa. Ma. Anísia Neta – GENI 

Profa. Ma. Joanna Carvalho – NEABI 

Ped. Roberto Carlos Cerqueira – NAPNE 

 

Mediadora: Profa. Ma. Geórgia Xavier 

 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos integrados e subsequentes, pais, responsáveis e demais 

interessados. 

 

 

Horário: 08h30 às 11h30 

 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da 

comissão); momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); 

contato com os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat 

(Rafael); cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão 

dos certificados (Ferdinando). 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 
 

Cursos de graduação: Lic. em Química,  CST em ADS e CST em Gastronomia 

Curso Técnico integrado ao Ensino Médio: PROEJA em Cozinha 

 

 

04/10/2021 

 

Reunião de abertura 

 

Programação:  momento cultural; apresentação da gestão, coordenações de cursos, corpo 

docente, CAE, CE, NUAPE representação estudantil – (DA ADS, CA Química e CA 

Gastronomia), Grêmio estudantil - PROEJA; socialização do calendário acadêmico provisório; 

socialização da síntese parcial das demandas apontadas pelas rodas de conversa, pelos 

Conselhos de Classe e encaminhamentos (socialização da síntese completa: 20/10/2021); 

Programas de Assistência Estudantil: Políticas, programas, editais e ações do Núcleo de 

Saúde/Serviço Social (oficina complementar: 03/11/2021); apresentação dos setores do Campus, 

a partir do organograma e da síntese do material elaborado pela comissão do PPP; itinerários 

formativos ofertados pelo Campus Catu: cursos FIC, cursos integrados, cursos subsequentes, 

graduação e pós-graduação. 

 

Horário: 19h00 às 22h00 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos noturnos e demais interessados. 

 

Mediador: Ped. Dr. Ferdinando Melo 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da comissão); 

momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); contato com 

os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat (Luiza); 

cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão dos 

certificados (Ferdinando). 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

 

Cursos de graduação: Lic. em Química,  CST em ADS e CST em Gastronomia 

Curso Técnico integrado ao Ensino Médio: PROEJA em Cozinha 

 

 

05/10/2021 

 

Oficinas 01 e 03: Capacitação sobre as ferramentas pedagógicas do ensino remoto/híbrido e 

acesso a materiais didáticos  

 

Oficina 01: Pergamum, Suap, Google Forms, outras plataformas, apresentação do site 

institucional e das redes sociais do Campus 

 

Data: 05/10/2021 

 

Horário: 19h00 às 22h00 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos noturnos e demais interessados. 

 

Colaboradores: Ana Paula – Pergamum; Carlos e Rita Borges – Suap; Ferdinando Melo – 

Google Forms e outras plataformas; NACE/ASCOM - Site institucional e redes sociais do 

Campus. 

 

Mediador: Ped. Dr. Ferdinando Melo 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da comissão); 

momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); contato com 

os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat (Cassiano); 

cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão dos 

certificados (Ferdinando). 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 
 

Cursos de graduação: Lic. em Química,  CST em ADS e CST em Gastronomia 

Curso Técnico integrado ao Ensino Médio: PROEJA em Cozinha 

 

06/10/2021 

 

Oficina 02: Projeto Pedagógico de Curso e experências exitosas 

 

- Apresentação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, com destaque para os objetivos do curso, 

matriz curricular,  perfil do egresso, etc.  

- Experiências profissionais exitosas de egressos/servidores (ADS, Gastronomia, Lic. em Química 

e PROEJA); 

- Socialização dos canais de atendimento pedagógico, social e de TI e formulário da SRA; 

- Apresentação de itens da Organização Didática dos cursos de graduação; 

 

Convidados – coordenadores de curso e egressos (a confirmar) 

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Dr. Gilvan Duraes e Me. Cassiano Nascimento 

CST em Gastronomia: Dra. Fernanda Castro 

Licenciatura em Química: Prof. Dr Jeferson Almeida e Ped. Dr. Ferdinando Melo 

PROEJA em Cozinha: Ped. Ma. Sônia Cabral 

 

Local: Salas separadas por curso. Total de salas: 04 

Sala 01 –  ADS – Link: https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm 

Sala 02 –  Gastronomia - Link: https://meet.google.com/rea-aryi-kxt 

Sala 03 – Lic. em Química - Link: https://meet.google.com/fop-xzbp-qmn 

Sala 04 –  PROEJA em Cozinha - Link: https://meet.google.com/aoa-sxhn-uey 

 

Obs.: Os servidores do NUAPE que assessoram os cursos acompanharão os coordenadores nas 

respectivas salas. Verificar o caso de Sônia, que assessora os cursos de Gastronomia e 

PROEJA.  

 

Público-alvo: estudantes dos cursos noturnos e demais interessados. 

 

Horário: 19h00 às 22h00 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da comissão); 

momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); contato com 

os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat por sala 

(Coordenador de curso e  servidor da ETP); cadastro do evento no Suap, criação de formulário 

de registro de presença e emissão dos certificados (Ferdinando). 

https://meet.google.com/xox-kmpr-jdm
https://meet.google.com/rea-aryi-kxt
https://meet.google.com/fop-xzbp-qmn
https://meet.google.com/aoa-sxhn-uey


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

 

Cursos de graduação: Lic. em Química,  CST em ADS e CST em Gastronomia 

Curso Técnico integrado ao Ensino Médio: PROEJA em Cozinha 

 

 

07/10/2021 

 

 

Oficinas 01 e 03: Capacitação sobre as ferramentas pedagógicas do ensino remoto/híbrido e 

acesso a materiais didáticos  

 

Oficina 03: Moodle, Microfsoft Teams e RNP 

 

Data: 07/10/2021 

 

Horário: 19h00 às 22h00 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/aoa-sxhn-uey 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos noturnos e demais interessados. 

 

Colaboradores:  

 

Moodle - Arilson Fernandes e Carlos Soares. 

Microsoft Teams e RNP - Profa. Bela. Luiza Silva.  

 

Mediador: Me. Cassiano Nascimento 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da comissão); 

momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); contato com 

os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat (Sônia); 

cadastro do evento no Suap, criação de formulário de registro de presença e emissão dos 

certificados (Ferdinando). 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/aoa-sxhn-uey


Semana Acadêmica – 04 a 08/10/2021 

Cursos de graduação: Lic. em Química,  CST em ADS e CST em Gastronomia 

Curso Técnico integrado ao Ensino Médio: PROEJA em Cozinha 

 

 

 

08/10/2021 

 

Palestra: Ética em pesquisa, responsibilidade científica e relação ensino, pesquisa e extensão.  

 

Dr. Saulo Capim 

 

- Apresentação dos  grupos de pesquisa e dos projetos de pesquisa e extensão em andamento; 

 

- Editais de extensão e pesquisa: requisitos e condicionalidades, bem como as  competências  

das coordenações;  (Profa. Kelly) 

 

- Apresentação de projetos e eventos do Campus: 

 

FEMMIC –  Profa. Ma. Matilde Almeida 

Ciência Itinerante – Prof. Dr. Marcelo Oliveira 

Biocultural – Profa. Ma. Joanna Carvalho, Profa. Ma.  Elizete Freitas e Profa. Ma. Ariadene 

Jambeiro 

GPEC –  Prof. Dr. Marcelo Oliveira 

 

Mediadora: Profa. Bela. Luiza Silva 

 

Horário: 19h00 às 22h00 

 

Local: Google Meet. Link: https://meet.google.com/aoa-sxhn-uey 

 

Público-alvo: estudantes dos cursos noturnos e demais interessados. 

 

Tarefas: elaboração do card (Carlos); divulgação (NACE, CAE e demais membros da comissão); 

momento cultural (Joanna); coordenação das apresentações em power point (Luiza); contato com 

os mediadores/palestrantes (Luiza); envio dos convites (Luiza); moderação do chat (Sônia); 

cadastro do evento no Suap,  criação de formulário de registro de presença e emissão de 

certificados (Ferdinando). 

 

https://meet.google.com/aoa-sxhn-uey

