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COMUNICADO - BAR/GD.BAR

CARTA ABERTA À COMUNIDADE INTERNA DO IFBA CAMPUS BARREIRAS

Prezados/as estudantes e servidores/as do IFBA campus Barreiras, 

O Conselho Superior do IFBA aprovou, na última sexta-feira (20), o plano de medidas de
proteção e redução de riscos para enfrentamento da emergência de saúde pública nacional,
decorrente do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia. 

A Resolução 07/2020 do CONSUP, em seu artigo artigo 9º, parágrafo 1º, afirma que “É facultado
aos cursos que estejam encerrando o ano letivo de 2019, com um mínimo de 80% da carga
horária do período letivo cumprida, a realização de atividades de ensino com o uso de
ferramentas digitais e tecnológicas e/ou Educação a Distância”. 

Assim, o Campus Barreiras está viabilizando estratégias para finalizar o ano letivo dos cursos
da modalidade integrada (Alimentos, Edificações e Informática), visto que faltam apenas 15
dias letivos para o seu  término.

Os cursos Superiores (Engenharia de Alimentos, Licenciatura em Matemática e Arquitetura e
Urbanismo) e Subsequentes (Eletrotécnica, Eletromecânica e Enfermagem) não se enquadram
no previsto pela Resolução, tendo em vista que ainda falta mais de 60% da carga horária para
ser cumprida. 

Deste modo, as atividades presenciais continuam suspensas por tempo indeterminado e está
autorizada a realização de atividades remotas de natureza acadêmica, administrativa e de
gestão, a serem gerenciadas pelas chefias imediatas, conforme estabelecido nos dispositivos
legais. Destacamos ainda que, conforme a Resolução acima citada, apenas docentes dos
cursos da modalidade integrada poderão computar a carga horária realizada nas atividades à
distância em suas respectivas disciplinas. Serão enviadas orientações específicas sobre a
finalização do ano letivo aos/às docentes e estudantes dos cursos contemplados.

Contamos com a compreensão de todos e todas neste momento que devemos somar esforços
para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Colocamo-nos à disposição.

Direção Geral

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a)
Geral do Câmpus Barreiras, em 23/03/2020, às 13:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-07-de-22-03-2020-aprova-plano-de-medidas-de-protecao-e-reducao-de-risco-covid-19
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1432357 e o código CRC 731F1753.
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