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Salvador, 06 de abril de 2020.

À Coordenação Institucional da UAB/IFBA,
C/C Aos Coordenadore(a)s de Cursos da UAB/IFBA

 
Assunto: Manutenção das Atividades do Sistema da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) no IFBA
 
 
Prezados Coordenadores(as) de curso
 
Cordiais cumprimentos, vimos, por meio deste documento, informar-lhes sobre as

orientações à respeito das atividadas acadêmicas vincunladas ao Sistema da Universidadee Aberta do
Brasil - UAB, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Considerando a Resolução N° 07/2020 do CONSUP, que dispoe sobre as orientações
adicionais das Pró-Reitorias do IFBA frente ao quadro Pandêmico do COVID-19;

Considerando o Ofício da CAPES N° 16, de 02 de abril de 2020, que dispõe sobre a
manutenção das atividades do Sistema Universidade do Brasil - UAB;

Considerando a Portaria MEC N° 345, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre a
substituição das atividades presenciais “por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e
comunicação”;

Considerando, ainda, que o Ofício Circular N°10/2020-DAV/CAPES preserva a
autonomia das Instituições Superiores de forma que “as deliberações sobre o tema deverão ser acordadas
no âmbito dos programas e das pró-reitorias das instituições que integram o Sistema Nacional de Pós-
Graduação”;

Considerando que a CAPES entende que a Portaria MEC N° 343, de 17 de março de
2020, alterada pela Portaria MEC N° 345, de 19 de março de 2020, não se restringe apenas a cursos de
graduação, sendo, portanto, aplicável também à pós-graduação stricto sensu, conforme o Ofício Circular
N°10/2020-DAV/CAPES;

Considerando as particularidades e peculiaridades da oferta dos cursos da UAB, em que
as rotinas acadêmicas possuem calendários e dispositivos de articuações das atividades próprios;

Diante destas considerações, as  Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação e a
Pró-Reitoria de Ensino, determinam que sejam tomadas as seguintes medidas:

1. Sejam mantidas as atividades vinculadas ao Sistema  Universidade Aberta do Brasil
no IFBA, garantindo a manutenção das ações de coordenação, gerenciamento de Ambiente Virtual de
Aprendizagem, designer gráfico, produção de material didático, planjemaneto de atividades, realizações de
reuniões, manutenção das aulas e das atividades avaliativas de forma remota;



2. Continuam suspensas todas as fases dos cursos que venham a exigir a presencialidade,
devendo a coordenação do curso reorganizar essa programação, de modo que seja executada tão logo finde
a crise pandêmica.

3. No que tange às aulas dos Cursos a Distância oferecidos pelo IFBA, dar-se-á,
exclusivamente as reofertas de discplinas para os estudantes reprovados em suas ofertas anteriores.
Recomenda-se, ainda, aulas de revisão e preparação para disciplinas futuras, além da oferta de cursos de
extensão que possam ter carga horária de aproveitamento em atividades de ACC (Atividades Curriculares
Complementares);

4. No caso exclusivo do Curso de Especialização no Ensino de Ciências - Ciência é 10,
dadas as suas especificidades no que tange às atividades desenvolvidas no contexto da sala de aula,
determina-se apenas que sejam ministradas aulas na modalidade à distância, com materiais introdutórios
ao curso, bem como ao uso do seu Ambiente Virtual específico, sem que haja a contabilização das horas
previstas no Projeto Pedagógico do Curso;

5. Para o caso de oferta de disciplinas previstas no curriculo, em prosseguimento normal
ao curso, as coordenações deverão garantir a reoferta das mesmas, para garantir a igualdade de direitos aos
estudantes que porventura enfrentarem qualquer  dificuldade de acesso as atividades EAD durante o
período de quarentena;

6. Além das Plataformas Digitais utilizadas na oferta de Cursos no âmbito do Sistema
UAB, as coordenações dos cursos deveram incorporar o uso de outras ferramentas digitais disponíveis, de
forma a otimizar a realização remota das atividades.

7. Os editais de Seleção vinculados so Sistema UAB deverão ser retomados a partir da
data de publicação desse oficio, . Para isso, torna-se  revogada a alínea d) do item 3, no Oficio 01/2020 da
PRPGI, e alínea b) do item 8 do ofício 1432243/2020/PROEN.REI, que tratam da suspensão dos editais de
Pós Graduação. Essa medida se amplia para outras ofertas de Pós Graduação no âmbito da PRPGI. Nesse
caso, recomenda-se a ampla divulgação de retomada dos editais.

Na certeza de podermos contar com toda a comunidade do IFBA no acompanhamento,
manutenção e apoio das ações aqui apresentadas, reafirmamos nosso compromisso de estarmos juntos
neste momento que requer um especial redirecionamento das nossas atividades.

Na certeza também de que em breve estaremos todos juntos e fortalecidos, após
vencermos essa pandemia, nos colocamos à disposição de todo(a)s para o que se fizer necessário.

 
Cordialmente,
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