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Plano de Ação
Considerando:

• A constituição do Comitê Local de Prevenção
e Acompanhamento da Ameaça do
Coronavírus (COVID-19): Portaria n.º 11 de 16
de março de 2020 alterada pela Portaria n.º 43
de 24 de agosto de 2020;

• a aprovação do Plano de Contingência do
IFBA frente à Pandemia do Sars-Cov-2
(Coronavírus): Resolução CONSUP/IFBA n.º
20, de 26 de agosto de 2020;

• a aprovação da Resolução CONSUP/IFBA n.º
19 de 24 de agosto de 2020, que trata das
normas acadêmicas e provisórias para as
Atividades Emergenciais Não Presenciais
(AENPE) em âmbito do IFBA;

• a aprovação da Resolução CONSUP/IFBA n.º
23 de 17 de setembro de 2020, que trata do
Auxílio Digital Emergencial para estudantes
com vulnerabilidades econômicas;
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• considerando as Atividades Educacionais Não
Presenciais Emergenciais (AENPE) como
atividades de ensino e aprendizagem
emergencial que ocorrem nas formas
síncronas e assíncronas, e que poderão ser
mediadas por ferramentas tecnológicas e
digitais de informação e comunicação,
consideramos o distanciamento geográfico
entre docentes e discentes de forma
temporária, por acesso remoto, fora dos
espaços físicos do IFBA para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas,
possibilitando a interação discente-docente-
conhecimento, o IFBA Campus Camaçari,
através do Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do
Coronavírus (COVID-19) do IFBA Campus
Camaçari apresenta o Plano de Ação:
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1. Reuniões contínuas de avaliação do cenário
pandêmico;
2. publicações de notas para orientações e
esclarecimentos à comunidade acadêmica;
3. avaliação dos documentos institucionais e de
normativas publicadas ao longo do período;
4. reunião ampliada sobre adesão à oferta das
AENPE;
5. reuniões ampliadas do comitê para
detalhamento das diretrizes para oferta das
AENPE;
6. elaboração de orientações para as AENPE;
7. elaboração de relatório sobre inclusão digital;
8. reuniões setoriais envolvendo planejamento
acadêmico das AENPE;
9. execução de Ciclo Formativo para AENPE aos
docentes e técnicos administrativos;
10. publicação de edital de inclusão digital
emergencial;
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11. publicação de editais para inscrições nas
AENPE;

12. lançamento de página específica sobre as
AENPE no site do campus;
13. lives/Reuniões de esclarecimento sobre os
editais para a comunidade;
14. realização de Acolhimento, Formação e
Suporte para estudantes que aderirem às AENPE;
15. acompanhamento da realização das AENPE;
16. elaboração de Relatório Final da oferta de
AENPE.

As ações listadas têm como resultado
documento(s), os quais cabem ao Comitê Local,
análise e encaminhamentos junto à gestão do
Campus, considerando as diversas variáveis
que o cenário da pandemia impõe desde o mês
de março até o momento presente.


