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Quadra poliesportiva reformada

EDITORIAL
SUMÁRIO
Reparos e manutenções melhoram a
qualidade do nosso campus.

Reparos e manutenções no campus de Teixeira de
Freitas já estão bem adiantados.

A segunda temporada do podcast
Psicologia Acessível está no ar.

Já está disponível para os ouvintes a segunda
temporada do podcast Psicologia Acessível, uma
iniciativa da psicóloga do campus, Gabrielli Schramm.

Quer estudar no IF Baiano?

SiSU 2021, 40 vagas para curso superior de
Engenharia Agronômica e Edital para Processo
Seletivo de cursos técnicos previsto para maio de
2021.

Pesquisador de Portugal participa de
encontro com Grupo de Pesquisa do IF
Baiano

O Boletim Informativo do campus Teixeira de Freitas inicia 2021
com informações importantes sobre a continuidade das
atividades acadêmicas, que foram retomadas com as APNP,
iniciadas em 2020. Enquanto ainda realizamos as atividades de
forma remota, está ocorrendo uma série de melhorias ocorridas
nas áreas físicas do nosso campus. Nessa edição, veremos os
detalhes.
A edição também traz para comunidade, informações sobre a
segunda temporada do podcast Psicologia Acessível, que já está
no ar, de iniciativa da psicóloga Gabrielli Schramm.
É com alegria que recebemos em nosso campus,máscaras
reutilizáveis, adquiridas por meio do projeto "IF que Cuida".
Trazemos os detalhes da aquisição e explicamos como se darão
as próximas etapas do projeto.

No final do mês de janeiro, os membros do Grupo de
Pesquisa em Educação, Tecnologia e Gestão e
convidados reuniram-se com o pesquisador externo
do grupo, Prof. José Cadima Ribeiro, para discutir
sobre publicações de artigos em revistas científicas
estrangeiras.

Estão sendo divulgadas as novidades sobre o processo seletivo,
para ingresso de estudantes dos cursos técnicos e da
graduação, previsto para maio/2021. Trazemos alguns detalhes
sobre a forma de ingresso.

Projeto IF que Cuida

Entre as atividades de pesquisa realizadas por nossa
comunidade, trazemos a participação do pesquisador de
Portugal, professor Cadima Ribeiro, que participou do encontro
com grupo de pesquisa do IF Baiano para discussão sobre
publicações de artigos em revistas científicas estrangeiras.

IF Baiano adquire máscaras reutilizáveis para realizar
distribuição à comunidade interna e externa

Desafio RECODERS

Estudantes recebem homenagem por participação e
premiação em desafio de emporamento digital.

Atividades acadêmicas são retomadas
após recesso escolar

As atividades acadêmicas já foram retomadas no
campus Teixeira de Freitas, após o período de recesso
escolar durante o mês de janeiro de 2021.

teixeira.ifbaiano.edu.br

Desejamos a todos e todas uma excelente leitura e convidamos
a comunidade para continuarmos com a interação para
divulgarmos nossas atividades nas próximas edições.
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Reparos e manutenções
melhoram a qualidade
do nosso campus

imagem: nucs ifbaiano tdf

Reparos e manutenções no campus de
Teixeira de Freitas já estão bem adiantados.
As reformas do refeitório, segundo a
direção administrativa, têm previsão para
encerramento até o mês de março. Os
aviários também estão sendo reparados.
Um deles recebeu novo telhado e teve suas
telas trocadas. O outro aviário está sendo
transformado em três novas salas de aula.
Além disso, outras salas de aula também
vêm recebendo manutenção. No último
mês, as reformas na quadra foram
finalizadas com a homologação da
fiscalização, inclusive.

EPISÓDIOS:

A segunda temporada do
podcast Psicologia Acessível
está no ar.
EP01 - Um bate-papo sobre Gordofobia - parte 01
Acesse: http://bit.ly/gordofobia-parte1
EP02 - Um bate-papo sobre Gordofobia - parte 02
Acesse: http://bit.ly/gordofobia-parte2
EP03 - Um bate-papo sobre Gordofobia - parte 03
Acesse: http://bit.ly/gordofobia-parte3
EP04 - Como reduzir a ensiedade em situações de
apresentação em público?
Acesse: http://bit.ly/ansiedade-em-publico
EP05 - Racismo - parte 01
Acesse: http://bit.ly/racismo-parte1
EP06 - Racismo - parte 02
Acesse: http://bit.ly/racismo-parte2

Já está disponível para os ouvintes a segunda temporada
do podcast Psicologia Acessível, uma iniciativa da
psicóloga do campus, Gabrielli Schramm, que tem o
objetivo de dar voz a assuntos de interesse geral
relacionados à saúde mental. Os temas dessa nova
temporada são: gordofobia (que contou com a
participação da estudante Carolina Costa do curso
técnico integrado em Administração) e Racismo (com a
participação do egresso Vitor de Jesus). Os temas foram
tratados em três episódios, que poderão ser acessados
diretamente pelos links ao lado.
Vale a pena conferir!

EP07 - Racismo - parte 03
Acesse: http://bit.ly/racismo-parte3

teixeira.ifbaiano.edu.br
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Quer estudar no IF Baiano?
Fique atento!

O edital do processo seletivo para ingresso de
estudantes nos cursos técnicos (integrados e
subsequentes) no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) em 2021
está previsto para ser publicado no mês de maio de
2021. A seleção de estudantes voltará a ser feita no
formato de análise de histórico escolar. Para os
cursos integrados, a análise de histórico será feita
sobre as médias finais do ensino fundamental II (6º
ao 9º ano). Já para os cursos subsequentes serão
analisadas as notas do histórico do ensino médio.
Esta decisão tem caráter emergencial, uma vez que
o formato de exames presenciais seria incompatível
com as normas de biossegurança contra a
COVID-19, preservando assim a vida e a saúde de
todos(as). Todo o processo ocorrerá de forma
virtual. Para o campus Teixeira de Freitas serão
ofertadas 240 vagas, sendo 105 vagas para os
cursos integrados e 135 vagas para os cursos
subsequentes.
Para mais informações. continuem acompanhando
os nossos canais oficiais de comunicação. Em breve
teremos mais informações.
Site: teixeira.ifbaiano.edu.br

Dúvidas e
Informações
teixeira.ifbaiano.edu.br

O IF Baiano Campus Teixeira de Freitas ofertará 40
vagas para o curso de Bacharelado em Engenharia
Agronômica através do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu 2021).
Para participar, o candidato precisa ter realizado o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020 e
obtido nota superior a zero na prova de redação.
As inscrições serão realizadas de 6 a 9 de abril
através do site sisu.mec.gov.br, onde também é
possível acessar todo o cronograma do processo.
Havendo vagas remanescentes do SISU, será
realizada a seleção através da nota do Enem dos anos
anteriores. Após essa seleção, caso ainda haja vagas,
serão ofertadas por meio de edital próprio.
Acompanhe as publicações relativas ao processo do
IF Baiano no site: sisu.ifbaiano.edu.br.

Instagram: @ifbaianoteixeiradefreitas
E-mail: ingressos@ifbaiano.edu.br ou prosel@teixeira.ifbaiano.edu.br
Telefone/WhatsApp: (73) 99830-5633
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Pesquisador de Portugal participa de encontro com
Grupo de Pesquisa do IF Baiano - Teixeira de Freitas

No final do mês de janeiro, os membros do Grupo de
Pesquisa em Educação, Tecnologia e Gestão e
convidados reuniram-se com o pesquisador
externo do grupo, Prof. José Cadima Ribeiro, para
discutir sobre publicações de artigos em revistas
científicas estrangeiras. A palestra do Prof. Cadima
foi altamente relevante e esclarecedora, pois
através dos conteúdos abordados foi possível
compreender como se dá o processo de indexação,
base de dados, modelo de avaliação de artigos e o
próprio processo de publicação em revistas e jornais
científicos fora do Brasil. Na reunião estavam
presentes docentes, técnicos e estudantes do

campus, além de pesquisadores externos.
O Prof. Cadima é Professor Catedrático de
Nomeação Definitiva do Departamento de Economia
da Escola de Economia e Gestão (EEG) da
Universidade do Minho, em Portugal, é doutor em
Ciências Econômicas e Empresariais (especialidade
de Desenvolvimento Econômico e Social e Economia
Pública) pela Universidade do Minho, licenciado em
Economia pelo Instituto Superior de Economia da
Universidade de Lisboa, possui diversos livros e
artigos publicados, além de ser Editor da Revista
Portuguesa de Estudos Regionais.

Projeto IF que Cuida
Recebimento das máscaras
O IF Baiano, campus
Teixeira
de
Freitas
recebeu em 28 de janeiro
as máscaras reutilizáveis
adquiridas por meio do
projeto "IF que Cuida". A
próxima etapa do projeto
consiste na distribuição
das máscaras para a
comunidade interna
(discentes e prestadores de serviços terceirizados),
com orientações quanto ao seu uso adequado. Uma
parte das máscaras ainda será doada a instituições
de caridade do município de Teixeira de Freitas.
Aproveitamos para expressar nosso agradecimento
a todos que contribuíram para a efetivação do
projeto: proponentes e servidores que apoiaram a
iniciativa, mães que se colocaram à disposição para
apoio voluntário, reitoria, Proplan, Sinasefe Seção IF
Baiano e todos os demais que contribuíram de
alguma forma.
Seguiremos atentos apoiando ações e promovendo
os cuidados necessários, em atenção à saúde de
todos(as).

teixeira.ifbaiano.edu.br
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Desafio Recoders conta com a participação
de alunos do campus Teixeira de Freitas
No dia 08 de fevereiro, foi realizado evento em homenagem aos
37 estudantes que participaram do Desafio Recoders 2020. O
Desafio Recoders consiste numa iniciativa da Recode, uma
organização da sociedade civil que usa a tecnologia para gerar
oportunidades e estimular a transformação social e o
empoderamento digital. A partir do desafio, formaram-se times
virtuais para que os estudantes cumprissem uma série de etapas.
Os jovens finalistas receberam mentoria de voluntários —
profissionais que trabalham em grandes empresas.
A homenagem contou com a participação da diretora-geral, Elen
Rosa, do coordenador de ensino, Ivanildo Porto, da diretora
acadêmica, Cleidida de Carvalho, das professoras Aline Gomes e
Priscila Oliveira, do professor Vagner Costa e do auxiliar de
biblioteca, Jonatas Santos.
Durante o espaço de depoimento dos discentes, fizeram uso da
fala os(as) estudantes Gabriel Souza, Maria D´Ajuda, Ryan
Rodrigues, Sabrina de Jesus e Carolina Costa. Foi ressaltado pelos

As atividades acadêmicas já foram retomadas no
campus Teixeira de Freitas, após o período de recesso
escolar durante o mês de janeiro de 2021.
Continuaremos com as Atividades Pedagógicas Não
Presenciais (APNP), iniciadas em 2020. As APNP
contam com atividades acadêmicas síncronas e
assíncronas, planejadas e implementadas pelos(as)
docentes,
com
o
apoio
da
equipe
técnico-pedagógica, a Coordenação de Ensino, a
Direção Acadêmica e as Coordenações de Cursos.
A fim de dar suporte às APNP, estão sendo realizados
eventos formativos e reuniões pedagógicas com
temas relacionados diretamente às atividades
pedagógicas no modelo adotado. Segundo o
calendário acadêmico, está previsto para os meses
de março e abril os eventos de conclusão do
semestre, como os encerramentos dos registros
acadêmicos, os conselhos de classe e a reunião com
responsáveis pelos estudantes dos cursos
integrados.
teixeira.ifbaiano.edu.br

EXPEDIENTE

Atividades acadêmicas são
retomadas após recesso
escolar

estudantes a importância da construção do
conhecimento, bem como a possibilidade de
transformar uma comunidade com ações sociais,
através do aprendizado, mesmo ainda sendo
jovens estudantes. Também relataram que a
participação no desafio ajudou muito no estudo e
no desenvolvimento do curso. Eles manifestaram
gratidão por poderem participar de um projeto
como o Recoders e expuseram suas impressões
sobre a inclusão e o quão belo é o ato de ajudar o
próximo, defendendo que o projeto deva ser
divulgado o máximo possível.

Direção Geral
Elen Sonia Maria Duarte Rosa

Tiragem
50 (cinquenta unidades)

Núcleo de Comunicação e Eventos
Daniel Silva Gonçalves

Circulação
Nacional (Virtual e impresso)

Comissão de Apoio ao Núcleo de
Comunicação e Eventos
Daniel Anacleto Ribeiro Costa dos Santos
Abner Nunes Emerich de Paula
Carla Ferreira Santos Rangel
Daniel Silva Gonçalves
Italo Henrique Goncalves Carneiro
Marcelo Giovani Oliveira
Marilene Fontoura Alves

Periodicidade
Bimestral

Textos (formatação)
Marcelo Giovani Oliveria

Contato:
gabinete@teixeira.ifbaiano.edu.br

Instituto Federal Baiano Capus Teixeira de Freitas
(IF Baiano)
Rodovia BR 101, Km 882 - Zona Rural
Teixeira de Freitas - Bahia
CEP 45985-970 - Caixa Postal 66
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Abner Nunes Emerich de Paula
Projeto Gráfico/Diagramação
Daniel Silva Gonçalves
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