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Atividades e Eventos no Campus
OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
Nos dias 06 e 21 de maio ocorreram, respectivamente, a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (OMIF) e a Olimpíada de Matemática
(OBMEP) com a colaboração de diversos servidores na aplicação das provas. A participação nas olimpíadas permitiram aos discentes vislumbrar as
diversas possibilidades da Matemática.
FAMIF e MARATONA ESPORTIVA
Discentes tiveram a oportunidade de demonstrar seus talentos no Festival de Música que aconteceu no Campus no dia 08 de maio. No mesmo dia
também tivemos a realização da Maratona Esportiva envolvendo diversas modalidades, estimulando a prática esportiva e os benefícios que ela pode
trazer para a saúde física e mental dos estudantes.
DIA DO ZOOTECNISTA
A comemoração do Dia do Zootecnista aconteceu nas dependências do Campus no dia 13 de maio. A data foi marcada com uma agenda envolvendo
programação cultural, palestra, roda de conversa e apresentações de grupos de estudos com a participação de discentes do curso técnico e superior
em Zootecnia.
#ABRAÇOPELAEDUCAÇÃO
O Campus Santa Inês realizou no último dia 13 de maio a ação intitulada #ABRAÇOPELAEDUCAÇÃO. Atividades semelhantes também aconteceram em diversos Institutos Federais no Brasil com um abraço simbólico no campus de modo a demonstrar a preocupação da comunidade acadêmica
frente as últimas notícias do Ministério da Educação no âmbito da previsão de orçamento para as instituições públicas de educação.
CAMPUS SANTA INÊS PARALISA SUAS ATIVIDADES EM 15 DE MAIO
Discentes e servidores decidiram paralisar suas atividades no dia 15 de maio em defesa das universidades e institutos federais. O ato foi motivado,
entre outros, em função dos impactos da decisão do Ministério da Educação de bloquear 30% das verbas destinadas às instituições.

Portarias e Editais
Publicada a Portaria nº 053, de 30 de abril de 2019 que constitui a Comissão do Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso
Técnico em Informática Integrado do IF Baiano - Campus Santa Inês tendo a seguinte composição: Cláudia Bocchese de Lima (presidente), Silvia
Pereira dos Santos, Gil Christiano Guedes dos Santos, Aijalon Brito da Silva Júnior e Viviane Reis Leporace (membros).
Publicada a Portaria nº 27 de maio de 2019 que constitui o Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente na Pedagogia da Alternância do IF Baiano - Campus Santa Inês, tendo a seguinte composição: Patrícia Moura Neves (presidente), André Leonardo Vasconcelos de Souza, Genilda de Souza Lima, Nelson Vieira da Silva Filho, Merilande de Oliveira Soares Eloi (membros).

Informes
* No dia 16 de maio, o diretor-geral encaminhou ofício circular, para ciência de toda a comunidade do Campus, sobre medidas que precisarão ser
adotadas de modo a conseguir viabilizar o funcionamento/manutenção mínima das atividades acadêmicas durante o corrente ano. O ofício aponta o
contingenciamento de 30% do orçamento total, estabelecido pelo Decreto 9741/2019, refletindo algo em torno de 1,8 milhão de reais de contingenciamento no Campus. A normalidade das atividades acadêmicas, no âmbito do orçamento, está condicionada ao desbloqueio orçamentário. Neste
sentido, a gestão do Campus não medirá esforços para buscar alternativas de modo a continuar ofertando melhores condições para a comunidade do
Instituto Federal Baiano;
* Nos próximos dias 05 e 12 de junho realizaremos o Conselho de Classe do I semestre, assim reiteramos a observação sobre as atividades avaliativas, priorizando a aplicação ao longo do semestre de modo a não concentrar muitas avaliações no final da unidade letiva.

