
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

OFÍCIO Nº 1429757/2020/PROEN.REI

Salvador, 17 de março de 2020.
Igor Gomes Santos
Departamento de Ensino Técnico
Dielson Hohenfeld Pereira
Departamento de Ensino Superior
 
C/C. Direções de Ensino dos campi do Instituto Federal da Bahia
 
 

Orientações acadêmicas diante da ameaça do Covid 19

Diante do quadro de pandemia e a emergência global declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
várias instituições de educação estão suspendendo suas atividades como medida preventiva contra o
agravamento do contágio do COVID 19, conhecido por Coronavírus. Considerando que as paralisações das
atividades repercutem no calendário acadêmico, afetando especialmente o cumprimento dos 200 dias letivos
e da carga horária mínima exigida no ensino médio e no ensino superior, estamos em diálogo com o
Ministério da Educação (MEC) e outros Institutos Federais do país para traçar orientações quanto ao
cumprimento do calendário acadêmico e carga horária dos cursos.

Utilizando por analogia o quadro de 2009, quando algumas regiões foram afetadas pelo avanço do Vírus
H1N1, conhecido por Gripe Influenza A ou vulgarmente por Gripe Suína, o Conselho Nacional de Educação
(CNE) descartou a hipótese de não cumprimento dos 200 dias letivos e da carga horária mínima no nível
médio e superior das Instituições de Ensino por conta do quadro de Pandemia.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, em seu artigo 24, inciso I, a carga horária mínima da
Educação Básica será de 800 horas anuais, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo
trabalho escolar. No caso da Educação Superior, o artigo 34 prevê que o “ano letivo regular, independente do
ano civil, tem, no mínimo, 200 dias letivos acadêmico efetivo”.

Deste modo, o CNE, após consultas de entidades educacionais e sindicais, reiterou o cumprimento dos 200
dias letivos e da carga horária anual mínima prevista para a Educação Básica e Superior em 2009. Naquela
ocasião, o CNE apenas indicou a flexibilidade para o cumprimento do mínimo de dias letivos em ano civil
diferente do ano acadêmico. Nestes termos, permitindo a conclusão do calendário de 2009, no ano civil de
2010.

No caso específico do Ensino Superior, é facultado a utilização de até 40% da sua carga horária dos cursos
presenciais por meio da modalidade de ensino à distância, desde que previstos no Projetos Pedagógicos de
Curso. No caso do ensino médio, a resolução 3 do CNE prevê em seu artigo 17, parágrafos 13 e 15, a
utilização de educação à distância em até 20% da carga horária total, desde que previsto em seus planos de
cursos.

§ 13. As atividades realizadas pelos estudantes, consideradas parte da carga
horária do ensino médio, podem ser aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalho
supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação
científica, aprendizagem profissional, participação em trabalhos voluntários e
demais atividades com intencionalidade pedagógica orientadas pelos



docentes, assim como podem ser realizadas na forma presencial - mediada ou
não por tecnologia - ou a distância, inclusive mediante regime de parceria
com instituições previamente credenciadas pelo sistema de ensino.

§ 15. As atividades realizadas a distância podem contemplar até 20% (vinte
por cento) da carga horária total, podendo incidir tanto na formação geral
básica quanto, preferencialmente, nos itinerários formativos do currículo,
desde que haja suporte tecnológico - digital ou não - e pedagógico apropriado,
necessariamente com acompanhamento/coordenação de docente da unidade
escolar onde o estudante está matriculado, podendo a critério dos sistemas de
ensino expandir para até 30% (trinta por cento) no ensino médio noturno.
(Diretrizes curriculares para o Ensino Médio, resolução 3, 21 de novembro de
2018).

Na Resolução 6, de 20 de setembro de 2012, das Diretrizes da Educação Profissional e Técnica de Nível
Médio, está previsto no artigo 26, parágrafo único, que “Respeitados os mínimos previstos de duração e
carga horária total, o plano de curso técnico de nível médio pode prever atividades não presenciais, até 20%
(vinte por cento) da carga horária diária do curso, desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o
atendimento por docentes e tutores.”

Seguindo as orientações tomadas em 13 de março de 2020 pelo Comitê Central de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavirus, orientamos que disciplinas práticas com conteúdo de
laboratório, que exijam atividades presenciais, sejam objeto de reposição em momento oportuno, conforme
planejamento do docente e dos departamentos acadêmicos. Palestras, seminários, defesas de trabalho de
conclusão e outros eventos similares planejados e que impliquem em aglomerações deverão ser postergados
para quando as atividades presenciais forem retomadas.

Considerando o parecer do CNE manifestado em ofício n. 212/2020, o qual destaca a manutenção do parecer
n. 19/2009 como parâmetro para tratar dos ajustes de calendário nas Instituições de Educação do país, o
IFBA recomenda que após o recuo do quadro pandêmico do vírus COVID19, as Direções Gerais e seus
conselhos de campus ajustem seus calendários a fim de garantir o cumprimento dos 200 dias letivos e a carga
horária mínima anual do ensino médio e ensino superior, independente do ano civil.

Em casos de adoção da modalidade de EAD não previstas no Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos e
Superiores, a carga horária poderá ser validada a partir da aprovação dos conselhos de campus e do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do IFBA.

As Direções Gerais no exercício da autonomia e da responsabilidade na condução dos projetos acadêmicos,
de acordo com os parâmetros e os limites legais previstos no decreto n. 1.044, de 21 de outubro de 1969,
poderão utilizar o instrumento do exercício domiciliar, de modo a possibilitar aos estudantes que direta, ou
indiretamente, corram risco de contaminação. O exercício domiciliar deverá resguardar a qualidade do
trabalho acadêmico, como prevê o artigo 44, §7º, da Organização Didática para Educação Profissional e
Tecnológica de Ensino Médio.

Abaixo, seguem exemplos de atividades domiciliares:

 - Listas de exercícios ou questionários objetivos, subjetivos ou mistos;

 - Resenhas, resumos, ou trabalhos acadêmicos de natureza semelhante;

- Controles de leitura de textos acadêmicos ou de material didático encaminhado aos estudantes;

- Elaboração de monografias ou artigos acadêmicos;

 - Disponibilização aos estudantes de videoconferências ou de aulas online.

Por fim, a reitoria do Instituto Federal da Bahia reforça os termos da nota publicada em 13 de março de
2020, atribuindo às Direções Gerais a decisão de manutenção ou suspensão das atividades acadêmicas e
administrativas conforme o quadro de avanço da doença em suas localidades, observando as orientações dos



órgãos sanitários dos seus municípios. Preventivamente, a Reitoria suspendeu suas atividades por um período
de 72h (setenta e duas horas), entre os dias 16 e 18 de março, mantendo somente serviços essenciais.

No dia 19 de março de 2020, o Conselho Superior se reunirá para adoção de novas medidas acadêmicas e
administrativas para o enfrentamento da propagação do vírus.

Diante desta crise pandêmica, o mais importante é a proteção e a tranquilidade de nossa comunidade. A
PROEN, por meio do Comitê de Central de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça ao COVID 19
instituído na portaria 1208, de 13 de março de 2020, coloca-se à disposição para novos esclarecimentos.
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