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Ah, comigo o mundo vai modificar-se. 
Não gosto do mundo como ele é. 

Carolina Maria de Jesus 

 

Apresentação 

Diante da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do novo 

Coronavírus (Covid-19), este documento visa estabelecer diretrizes para a execução 

das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs), nos cursos 

técnicos integrados e subsequentes, graduação e de pós-graduação do campus 

Eunápolis. 

Tendo em vista o momento presente marcado pela pandemia provocada pela 

Covid 19, e levando em consideração Resolução CONSUP/IFBA nº 30/2020, que 

dispõe sobre as normas acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades 

de Ensino Não Presencial durante o período de suspensão das atividades 

presenciais, no âmbito do IFBA, enquanto durar a situação de pandemia do Novo 

Coronavírus - COVID-19, nós do Campus Eunápolis somos impelidos a traçar 

diretrizes e caminhos para o planejamento pedagógico da educação em nossa 

instituição de modo a assegurar aos nossos estudantes atividades de ensino e 

aprendizagem que busquem não apenas reduzir os impactos negativos do isolamento 

social, mas, sobretudo, os impactos sociais, emocionais e econômicos do 

distanciamento educacional, os quais afetam diretamente a aprendizagem dos 

estudantes e o seu futuro.  

Por isso, partindo dos nossos documentos institucionais, principalmente o PPI 

(Projeto Pedagógico Institucional), em que afirma que devemos ofertar uma formação 

crítica e omnilateral, com base nos eixos orientadores da ciência, tecnologia, cultura 

e do trabalho, mas também, levando em consideração as incertezas do momento em 

que estamos passando e a pouca experiência que possuímos no âmbito do ensino 

on-line, já que nossa prática educativa foi toda pensada para o ensino presencial, 

entendemos que um planejamento institucional  responsável e consciente deve ser 

coletivo e dialogado, já que trata-se de uma fase de experimentação na busca do 

aprender a fazer, portanto, seguem algumas diretrizes pedagógicas e operacionais, 

para que possamos dar início a esta nova etapa desafiadora que este momento 

pandêmico nos impôs. 
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Nessa via, adotaremos a Educação on-line como caminho para a realização 

das AENPEs, considerando o seu papel na movimentação de saberes curriculares 

por meio das tecnologias digitais de maneira interativa e com vistas ao potencial de 

aprendizagem discentes e das ações docentes. 

 

1. DA EDUCAÇÃO ON-LINE NAS (AENPEs) 

Adotamos como concepção de educação on-line (EOL) a perspectiva 

conceitual de Santos (2009) que entende a EOL como o conjunto de ações de ensino 

e de aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que 

potencializam práticas comunicacionais interativas e hipertextuais. 

Para a autora a educação on-line é fenômeno da cibercultura e que devemos 

investir na linguagem hipermídia. Santos (2020) problematiza que postar apenas 

textos em pdf, apresentações de slides lineares, videoaulas e/ou pirotecnias 

descontextualizadas é subutilização do digital em rede e instrucionismo curricular. 

Nessa via, a pesquisadora nos convoca a engendrar uma teia complexa de conexões 

e acionar os estudantes a adentrarem os conteúdos, produzindo colaborativamente 

conhecimentos nas interfaces de comunicação síncronas e assíncronas. Só assim 

teremos educação on-line. 

Nesse sentido, entendemos que não realizaremos Educação a Distância neste 

momento de excepcionalidade da pandemia, considerando toda a proposta 

arquitetônica didático-pedagógica que a modalidade prevê, bem como por não termos 

inicialmente o uso da ambiência formativa na presencialidade física também 

constituinte da modalidade. 

Nessa esteira, as nossas ambiências de ensino e de aprendizagem 

acontecerão on-line na cibercultura e em redes sociotécnicas nos Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVAs). A cibercultura é caracterizada pela cultura contemporânea, 

que está estruturada pelos usos dos artefatos digitais no cotidiano de todas as 

pessoas (SANTOS, 2012), e isso significa reconhecer que os espaços físicos e 



P á g i n a  | 3 

 

 

eletrônicos são indissociáveis no contexto das dinâmicas sociais mediadas pelo digital 

em rede (COUTO JUNIOR; OSWALD, 2019). (SANTOS; CARVALHO; COUTO 2018). 

Os AVAs possuem a capacidade de hibridizar e permutar num mesmo 

ambiente várias mídias, envolvendo não só um conjunto de interfaces para 

socialização de informação, de conteúdos de ensino e de aprendizagem, mas 

também, e, sobretudo, as interfaces de comunicação síncronas, isto é, contemplam a 

comunicação em tempo real (exemplos: chats, webconferências, entre outras) e 

assíncronas, que permitem a comunicação em tempos diferentes (exemplos: fóruns, 

listas de discussão, blogs e wikis entre outras) (SANTOS, 2009). 

Os AVAs são ditos por Santos (2009) como uma organização viva, em que 

seres humanos e objetos técnicos interagem num processo complexo que se auto-

organiza na dialógica de suas redes de conexões. Para tanto a autora recomenda as 

seguintes ações: 

● Criar ambientes hipertextuais que agreguem intertextualidade, conexões com 

outros sites ou documentos; intratextualidade, conexões no mesmo 

documento; multivocalidade, agregar multiplicidade de pontos de vista; 

navegabilidade, ambiente simples e de fácil acesso e transparência nas 

informações; mixagem, integração de várias linguagens: sons, texto, imagens 

dinâmicas e estáticas, gráficos, mapas; multimídia integração de vários 

suportes midiáticos; 

● Potencializar comunicação interativa síncrona, comunicação em tempo real e 

assíncrona, comunicação a qualquer tempo – emissor e receptor não precisam 

estar no mesmo tempo comunicativo; 

● Criar atividades de pesquisa que estimulem a construção do conhecimento a 

partir de situações-problema, onde o sujeito possa contextualizar questões 

locais e globais do seu universo cultural; 

● Criar ambiências para avaliação formativa, onde os saberes sejam construídos 

num processo comunicativo de negociações em que as tomadas de decisão 

sejam uma prática constante para a ressignificação processual das autorias e 

coautorias; 

● Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas, navegações fluidas e 

simulações. 
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Neste sentido apresentamos algumas diretrizes pedagógicas que devem 

orientar as práticas docentes na condução das AENPEs.   

 

2. DAS DIRETRIZES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS GERAIS 

1. Respeitar e valorizar os saberes presentes em contextos socioculturais, 

considerando a escola, a família e a comunidade como espaços de produção, 

organização, articulação e difusão de conhecimentos; 

2. Implementar na prática curricular os princípios da pedagogia histórico-crítica 

(SAVIANI, 2003), com embasamento no método da prática-social (GASPARI, 2007), 

seguindo os cinco passos: prática social inicial, problematização, instrumentalização, 

catarse e prática social final, conforme indica as bases teóricas do Projeto Pedagógico 

Institucional do IFBA; 

3. Valorizar a integração curricular, priorizando na escolha dos componentes 

curriculares ofertados virtualmente aqueles que possam ser ministrados de forma 

interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 

4. Repensar o currículo à luz do contexto contemporâneo em que a pandemia é 

um tema em destaque, conforme nos ensinou Pistrak, a escola deve responder às 

questões de seu tempo. Permitir que os alunos escolham temas do seu cotidiano para 

problematizar e investigar. (ex.: pandemia, violência doméstica etc). 

5. Cuidar para não transpor para o não-presencial o modo de fazer presencial. 

São atividades e concepções diferentes, paradigmas diferentes. 

6. Incentivar a pesquisa (re)construtiva valorizando o processo de investigação 

no ensino-aprendizagem; 

7. Considerar que a carga-horária total da atividade de ensino não presencial 

pode ser implementada por atividades síncronas e assíncronas, portanto, o tempo em 

tela e também as atividades realizadas fora do ambiente virtual devem ser 

contabilizados no planejamento de modo a reduzir a exposição excessiva dos 

estudantes e dos docentes a estes recursos digitais.  
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8. Garantir a autonomia e o respeito à liberdade de cátedra docente, além da 

proteção aos Docentes, Discentes e Técnicos/as administrativos/as no contexto 

virtual, previsto em lei: 

- Art. 331 da Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940 - Desacatar 

funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - 

detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

- Nota Técnica - Grupo de Trabalho COVID-19 de 11/2020 do Ministério 

Público do Trabalho. 

- Resolução nº 73, de 22 de novembro de 2013 - Estabelece o Código 

Disciplinar Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia– IFBA. 

9. Garantir o cumprimento da Nota Técnica do GT COVID-19 de 11/2020, do 

Ministério Público do Trabalho, também citada na Resolução CONSUP/IFBA nº 

19/2020 referente às aulas virtuais síncronas e assíncronas e os materiais didáticos 

elaborados pelas/os docentes, bem como pelos profissionais intérpretes de Libras ou 

de apoio, só deverão ser divulgadas ou reproduzidas com prévia autorização da/do 

autor, sob pena de violação dos direitos autorais e de imagem. 

10. Qualquer situação de descumprimento das normas e leis, sejam elas, as 

citadas neste documento e/ou outras vigentes, deverá ser informada (via E-mail ou 

processo SEI sigiloso ou restrito) à Coordenação de curso, Diretoria acadêmica ou 

Direção geral do campus, sendo garantido o sigilo das informações relatadas.  

11. A Diretoria Acadêmica e a Direção Geral darão os encaminhamentos devidos 

às denúncias para apuração da ação dos possíveis envolvidos e tomarão as medidas 

disciplinares e administrativas, ou direcionamento para as ações jurídicas previstas 

em lei. 

12. A oferta de atividades práticas prevista na organização curricular dos cursos, 

quando possível, devem ser substituídas por atividades equivalentes (p. ex.: 

simulações computacionais, vídeoaulas, laboratórios web, etc.) que dispensem a 

realização em ambiente/laboratório presencial, conforme orientação do Parecer CNE 

nº 5/2020. 
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13. No caso dos PPCs que exigem obrigatoriedade de estágio profissional, quando 

permitidos pelos seus respectivos Conselhos de curso e Núcleo Docente Estruturante 

devem avaliar a possibilidade de substituir por trabalhos de conclusão de curso ou 

aproveitamento da carga horária de estágio relacionada aos projetos de pesquisa 

e/ou de extensão do campus Eunápolis; 

14. Todos estágios serão desenvolvidos de maneira remota conforme o art. 5º da 

Resolução CONSUP/IFBA nº 30/2020; 

15. Considerar o uso das ferramentas on-line para comunicação com o estudante 

em horários que não atrapalhem a rotina de sono noturno e alimentação. Mesmo 

diante do contexto atípico é importante tentar manter hábitos saudáveis. 

16. Assegurar o acesso assíncrono dos alunos às aulas que foram ministradas no 

formato síncrono, respeitando os devidos direitos legais de autoria e autonomia 

docente; 

17. Orientar os estudantes sobre comportamentos e procedimentos éticos e legais 

no ambiente virtual. 

18. O horário para realização das atividades síncronas deverá respeitar o turno em 

que o discente está matriculado. A mudança de horário somente poderá acontecer 

com justificativas e/ou acordo com toda a turma. 

19. Assegurar que haja os momentos de atendimento aos estudantes, no 

contraturno, utilizando-se de ferramentas on-line. 

20. Disponibilizar modelo de Plano de ensino virtual para uso dos docentes como 

referência para seus planejamentos (APÊNDICE A). Os planos de ensino deverão ser 

entregues às coordenações de curso por meio de processo SEI até o dia 15/03/2021, 

as coordenações deverão abrir os processos SEI para inclusão dos planos de ensino 

e informar o número do processo aos/às docentes do curso e encaminhar o processo 

à COGEP para acompanhamento. 

21. Disponibilizar imagem/fotografia de modelo de curso/desenho didático nos 

AVAS para contribuir com sugestões para os planejamentos docentes (ANEXOS). 
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22. Para os cursos de graduação e subsequentes daremos início ao semestre 

letivo 2020.1. Para os cursos integrados daremos início ao ano letivo 2020. 

23. Os sábados letivos para os cursos de graduação e subsequentes serão 

destinados às atividades assíncronas e/ou atividades acadêmicas científicas e 

culturais. 

24. A carga horária de aulas síncronas será limitada a 50% da carga horária total 

dos componentes curriculares nas AENPEs. O quadro 1 a seguir exemplifica o 

percentual entre a carga horária semanal da atividade e o limite de aulas síncronas. 

Quadro 1 - Exemplificação da carga horária dos Componentes Curriculares e 

Atividades Extracurriculares associado ao limite de carga horária síncrona (anual e 

semestral) 

Carga horária 
total da AENPE 

Carga horária 
semanal 

Carga horária 
síncrona 
semanal 

Carga horária 
assíncrona 
semanal 

30h  
(36ha) 
(anual) 

50min 
 (1ha) 

25min 
(1ha a cada 
quinze dias) 

25min 
(1ha a cada 
quinze dias) 

30h  
(36ha) 

(semestral) 

1h 40min 
(2ha) 

50min 
(1ha) 

50min 
(1ha) 

60h  
(72ha) 
(anual) 

1h 40min 
(2ha) 

50min 
(1ha) 

50min 
(1ha) 

60h  
(72ha) 

(semestral) 

3h 20min 
(4ha) 

1h 40min 
2ha 

1h 40min 
2ha 

90h 
(108ha) 
(anual) 

2h 30min 
(3ha) 

1h 15min 
(3ha a cada 15 

dias) 

1h 15min 
(3ha a cada 15 

dias) 

90h 
(108ha) 

(semestral) 

5h 
(6ha) 

2h 30min 
(3ha) 

2h 30min 
(3ha) 

 
 

25. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela coordenação de curso em 

diálogo com o setor pedagógico e diretoria acadêmica. 
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2.1.   ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS À ESTUDANTES 

COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

As atividades pedagógicas não presenciais para estudantes com 

necessidades educacionais específicas devem seguir as orientações das diretrizes 

da Resolução CONSUP/IFBA nº 30, de 12 de dezembro de 2017 e o planejamento 

dessas atividades deve ser acompanhado pela equipe da Coordenação de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - CAPNE, de forma 

colaborativa com os docentes e com o Setor Pedagógico. 

Com o auxílio do(a) professor(a) de Atendimento Educacional Especializado - 

AEE, a CAPNE deverá providenciar a relação de estudantes, bem como das 

adaptações que se fizerem necessárias para cada caso, por turma, para que os(as) 

docentes tenham tempo hábil para preparar o material considerando as 

recomendações, o provimento de equipamentos e softwares específicos para a 

aplicação das AENPEs.  

Considerando este momento de vivências metodológicas novas e de grandes 

desafios, apresentamos algumas sugestões/orientações embasadas na Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI, nº 13.146/15) na ânsia de minimizar as 

barreiras que possam comprometer o desenvolvimento de estudantes com 

deficiências. 

Estudantes com deficiência visual, intelectual, TEA (Transtorno do 

Espectro Autista) e SD/AH (Superdotação/ Altas Habilidades), cabem as seguintes 

orientações aos(as) docentes: 

1. Visual, é indicado que o conteúdo da aula seja apresentado de maneira 

sistematizada por meio da exposição, no início das aulas, sejam elas síncronas ou 

assíncronas, do roteiro das atividades e ações que serão desenvolvidas. 

2. Ao final da aula apontar em forma de tópicos a relação dos conteúdos que 

foram trabalhados com o propósito de rememorar o conteúdo e possibilitar uma 

melhor organização mental do estudante. 

3. É indicado que a cada cinquenta minutos de exposição à tela, seja concedido 

dez minutos de intervalo ao menos. 
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4. Enunciados concisos, imagens para concretizar o exercício e redução de 

alternativas de múltipla escolha para três (a,b,c). Evitar questões com alternativas 

duvidosas, como “se I for verdadeira; se II e III forem falsas; nda”.  

5. Redução da quantidade de exercícios/questões, e se necessário, prazo maior 

para entrega de trabalhos e/ou realização de avaliações. 

6. Docentes devem dispor de tempo para atendimento individualizado por meio 

virtual. 

7. Acrescentar legenda descritiva das imagens para, no caso de uso de leitor de 

tela, este fazer a leitura (Baixa visão ou cegos).  

8. Para as atividades de leitura de livro, deve ser disponibilizado o audiolivro para 

download pelo(a) estudante com baixa visão ou cegueira. 

9. Caso necessário, propor avaliação oral, por meio virtual mais adequado a 

realidade do(a) estudante. 

10. Tutorial com prints das telas, caso o(a) estudante tenha dificuldade no acesso. 

11. No caso de estudantes com baixa visão, lembrar de adaptar o tamanho e cor 

da fonte para os textos digitados. 

12. Priorizar fontes sem serifa (sans-serif), por exemplo: Verdana, Tahoma e Arial. 

13. Utilização de Slides: O desenho deve ser limpo, com pouca variação de cores 

e intensidade. Evitar fontes pequenas, priorizar o uso de contrastes (exemplo: fundo 

preto e com fontes brancas). Na hora da apresentação lembrar de sempre colocar no 

modo “Tela cheia” para ampliar imagens e fontes). 

14. Para as aulas gravadas será necessário solicitar a permissão para a gravação 

de todos os participantes. 

Estudantes com surdez, usuário da Libras, cabem as seguintes orientações 

aos(as) docentes:  

1. Vídeo aula traduzida em Libras. Entrar em contato com o(a) intérprete para o 

planejamento desta ação. 

2. Vídeo aula de curta duração (máximo 10 minutos). 

3. Quantidade de atividades, questões, textos e enunciados reduzidos. 

4. Prazo para a entrega de atividades ampliado, caso necessário. 

5. Materiais com ilustrações visuais, print de tela dos programas, mapas 

conceituais, vídeos com janela de libras e imagens para exemplificar. 
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 Sobre a atuação do(a) Tradutor(a) Intérprete de Libras: 

1. O(a) intérprete deve gravar a interpretação da aula disponibilizada pelo(a) 

docente. O(a) professor(a) deverá encaminhar com antecedência os materiais que 

serão usados em aula para o(a) intérprete fazer as gravações necessárias em Libras. 

2. O(a) intérprete pode gravar e disponibilizar o vídeo ao(a) docente para ser 

inserido no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Caso não for possível esta ação, o 

campus deve garantir a disponibilidade de filmadora e atendimento necessário no que 

tange a edição dos vídeos pelo setor responsável (Audiovisual). 

3. Se no momento do atendimento individualizado oferecido pelo(a) docente não 

for possível, de uma forma efetiva, a interpretação simultânea no mesmo ambiente 

virtual escolhido, ou vídeo chamada, o(a) docente pode repassar as 

informações/dúvidas do(a) estudante ao intérprete e este repassa ao(a) estudante. 

 Para estudantes com deficiência auditiva, não usuários da Libras, cabem as 

seguintes orientações aos(as) docentes: 

1. As videoaulas e vídeos disponibilizados, deverão conter legendas. 

2. Quantidade de atividades, questões, textos e enunciados reduzidos. 

3. Prazo para a entrega de atividades ampliado, caso necessário. 

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), cabem as seguintes 

orientações aos(as) docentes: 

1. Tutorial com prints das telas, caso o(a) estudante tenha dificuldade no acesso. 

2. Incentivar os(as) estudantes para que façam anotações dos prazos e datas, 

para que não percam os prazos.  

3.  Possibilitar avaliações ou atividades orais. 

4.  Prazo para a entrega de atividades ampliado, caso necessário.  

Dislexia, cabem as seguintes orientações aos(as) docentes: 

1. Em avaliações e atividades escritas utilizar espaçamento duplo, questões 

objetivas e evitar que o texto esteja em mais de uma coluna.  

2. Áudio leitura e avaliações orais. 

3. Em videoaulas utilizam a linguagem direta, clara e objetiva. 
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4. As coordenações de curso farão o contato com os docentes para informar 

sobre as necessidades específicas dos/das estudantes já encaminhadas pela 

CAPNE. 

5. O acompanhamento dos estudantes com necessidades específicas e a 

elaboração do material para os mesmos será feito em parceria entre CAPNE, 

coordenação de curso e os docentes envolvidos no processo. 

 

3. DAS PLATAFORMAS DIGITAIS 

Considerando o uso das plataformas digitais como ambientes virtuais de 

aprendizagem, e que somos uma Instituição pública de Ensino, Pesquisa e Extensão 

solicitamos o uso preferencial das plataformas digitais públicas e abertas, como: 

Moodle, RNP, Jitsi Meet, entre outros, entretanto, compreendendo a 

excepcionalidade do momento, com o objetivo de facilitar o acesso e o trabalho 

docente, bem como pelo fato do Instituto ter aderido ao pacote G Suite, também 

podem ser utilizadas as plataformas e redes sociais privadas, como: Google 

Classroom, Teams, Youtube, Facebook, Whatsapp, Zoom, Telegram, entre outras. 

● Importante ressaltar que a liberdade de escolha do ambiente virtual de 

aprendizagem está relacionada ao fato de que todos os componentes 

curriculares e/ou atividades extracurriculares executadas como AENPEs 

deverão ser registradas no SUAP. 

● Embora haja liberdade para escolha das plataformas digitais, indicamos que 

turmas de mesma etapa/ano/semestre tenham suas atividades assíncronas 

concentradas em uma mesma plataforma, a fim de evitar confusão dos 

estudantes com prazos e entrega de atividades avaliativas. 

  

4. APOIO ACADÊMICO-TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

1. A Diretoria Acadêmica acompanhará todo o processo de execução das 

AENPEs, estará a disposição para o esclarecimento de dúvidas, orientações 
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pedagógicas para utilização de estrutura e funcionamento de plataformas virtuais, 

materiais didáticos e horários de aulas; 

2. A Diretoria Acadêmica realizará um trabalho em conjunto com as 

coordenações de curso e setor pedagógico de acompanhamento regular acerca da 

metodologia, das tecnologias digitais de informação e comunicação, das ferramentas 

e dos materiais adotados; 

3. A Assessoria de Gestão Estatística e de Informação da Direção Acadêmica - 

AGESTI fará a assessoria na coleta de informações que possam subsidiar análises, 

interpretações e tomadas de decisão quanto ao desenvolvimento do trabalho 

acadêmico durante as AENPEs; 

4. A Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico - COGEP fará o 

acompanhamento/orientação direto aos cursos no processo de realização das 

AENPEs; 

5. A coordenação de EaD deverá acompanhar o processo de criação e 

montagem das aulas nos AVAS e plataformas de Webconferência.  

6. As Coordenações de cursos devem ser o contato inicial para atendimento das 

demandas específicas dos/das docentes e discentes. 

7.  A Coordenação de laboratório e seus/suas respectivos servidores/as darão 

suporte às aulas dos docentes on-line e poderão sugerir e/ou indicar simuladores, 

aplicativos etc. que possibilitem atividade práticas on-line. O coordenador do setor 

está responsável pelo direcionamento dos Procedimentos Operacionais Padrão -POP 

(ANEXO) para gravação e transmissão de aulas nos laboratórios do campus,pelos 

docentes; 

8. Os setores de Saúde (Medicina, Enfermagem, Psicologia e Nutrição) deverão 

realizar adaptações para acompanhamento on-line das/dos estudantes e 

servidoras/es considerando as peculiaridades de cada área e observando as 

regulamentações dos respectivos conselhos profissionais. 

9. O serviço médico e de enfermagem adotará sistema de preenchimento de 

formulário para comunicação com a comunidade acadêmica. O formulário deverá ser 

enviado pelo solicitante para o e-mail institucional do setor.  

10. A Coordenação de Registro Escolares deverá receber das coordenações de 

curso e Chefia de departamento as informações sobre componentes curriculares, 
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atividades extracurriculares e cursos de curta duração ofertados como AENPEs para 

lançamento no SUAP, caberá a CORES a matrícula dos/as discentes no sistema. 

11. A assistência estudantil deverá acompanhar o processo de inclusão digital 

das/dos estudantes, bem como as demandas relacionadas aos auxílios em geral; 

12. A CAPNE atuará para assegurar a acessibilidade e as devidas adaptações 

curriculares nas atividades pedagógicas não presenciais, para o pleno atendimento 

dos estudantes com necessidades educacionais específicas. Além disso, fará o 

acompanhamento das ações docentes direcionando as tecnologias assistivas mais 

adequadas considerando o tipo de deficiência e necessidade específica. 

13. A Assistência de alunos deverá realizar o apoio virtualmente, estabelecendo 

uma escala de trabalho; 

14. O setor de arquivo atuará na organização do livro didático e outras demandas 

relacionadas ao setor; 

15. A biblioteca deverá acompanhar o processo de execução do calendário 

emergencial por meio da disponibilização de acervo digital; 

16. O Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) atuará como 

suporte técnico aos(às) docentes e discentes para a execução das AENPES. 

17. Os setores da DA disponibilizarão horários fixos para atendimento ao público 

síncrono (ANEXO). 

 

5. DA INCLUSÃO E LETRAMENTO DIGITAL 

A partir da publicação da Resolução CONSUP/IFBA nº 23, de 17 de Setembro 

de 2020 que regulamenta a Concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do 

IFBA, a Direção Geral está organizando em parceria com o Departamento 

Pedagógico de Assistência ao Estudante - DEPAE e  a Comissão de Gestão da 

Assistência Estudantil - GAE,  a publicação do edital interno para implementação do 

Auxílio de Inclusão Digital Emergencial aos estudantes que consiste em duas 

modalidades: 

● Oferta de pacotes de dados ou serviço de internet por subsídio pecuniário 

aos estudantes que não possuem acesso à internet ou possuem apenas 

acesso por dados móveis; 
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● Aquisição de equipamentos, manutenção e/ou melhorias de equipamentos 

de informática por subsídio pecuniário aos estudantes em situação de 

comprovada vulnerabilidade socioeconômica. 

O edital de pagamento do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial deverá 

dispor de recomendações aos estudantes quanto às medidas a serem tomadas para 

garantir a segurança na compra dos equipamentos tecnológicos.  

Evidenciamos que o público de estudantes a ser atendido no processo de 

inclusão digital é: 

● Não possuem acesso à internet; 

● Possuem apenas acesso por dados móveis; 

● Não possuem computador/notebook; 

● Possuem apenas celular. 

O auxílio continua vigente e considerando a continuidade das AENPE foi 

publicada no dia 04 de março de 2021 a Instrução Normativa Nº 01, que estabeleceu 

as orientações para fins de renovação de auxílio financeiro estudantil e auxílio de 

inclusão digital emergencial, bem como a inscrição de novos(as) estudantes 

regularmente matriculados(as) do Instituto Federal da Bahia  no ano de 2021. 

 A partir deste documento, a primeira ação do campus foi a liberação do 

pagamento de duas parcelas referentes aos meses de março e abril aos(às) 

estudantes já selecionados(as) para o Tipo I pelo Edital 07/2020, conforme disposto 

no artigo 3º, parágrafo primeiro da citada Instrução Normativa. A justificativa para tal 

ação é que durante o período da nova seleção os(as) discentes contemplados(as) 

anteriormente não fiquem sem acesso à internet. 

 Em seguida, publicamos no dia 22 de março de 2021 o Edital 04/2021 

referente aos Auxílios de Inclusão Digital Emergencial, com o objetivo de oportunizar 

o desenvolvimento e o acesso às Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais 

(AENPES), à integração pedagógica e às atividades acadêmicas por meio da inclusão 

digital ampliando as vivências, o conhecimento e a rede de relações dos discentes 

envolvidos por meio remoto. Neste Edital foi oferecido o Auxílio de Inclusão Digital 

Emergencial do Tipo 1 (oferta de serviço de internet ou pacotes de dados por subsídio 
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pecuniário no valor mensal de R$ 80,00 (oitenta reais) e do Tipo 2 (oferta de subsídio 

pecuniário em parcela única no valor de R$ 900,00 para aquisição de equipamentos, 

manutenção e/ou melhorias de equipamentos de informática).  

 Além da nova seleção de forma simplificada, possibilitamos a renovação 

aos já contemplados(as) com o Tipo 1 e ampliação para aqueles(as) que receberam 

somente o Tipo 2 e desejam o Tipo 1 ou receberam somente o Tipo 1 e agora tem 

necessidade do Tipo 2, nestes casos, o Edital não exigiu o envio de toda 

documentação novamente, pois como a seleção é realizada pelo SUAP há um 

aproveitamento de todas as informações dos(as) estudantes. 

 O próximo passo será a publicação do Edital para o Auxílio Financeiro 

Estudantil em Caráter Emergencial que amparado pelas Resoluções CONSUP/IFBA 

nº 08 e nº 22/ 2020 poderá ofertar auxílios de até meio salário mínimo, mediante 

parecer social e disponibilidade orçamentária. Tem como finalidade estender a 

proteção social aos(às) estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

agravada pelos impactos causados pela pandemia da COVID-19. Este Edital é visto 

como uma forma de substituir o Edital do Programa de Assistência e Apoio ao 

Estudante (PAAE) que devido à sua complexidade de seleção, evolução do contexto 

de pandemia e a continuidade do trabalho remoto, ainda não será publicado.  

 Além dos Editais voltados aos(às) estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, publicamos o Edital de Viagens (02/2021) que 

viabiliza a participação dos(as) nossos(as) discentes em eventos online, custeando 

as inscrições. Além disso, será divulgado em breve o Edital de monitoria, que além 

de disponibilizar bolsas aos(às) estudantes, auxiliará os(as) professores nesse novo 

contexto de aulas remotas. 

Consonante a isso a Direção Acadêmica, junto a Coordenação de Educação a 

Distância realizou no mês de Setembro, e início de outubro de 2020, uma formação 

para docentes, técnicos e discentes, intitulada, Planejamento Pedagógico, 

Metodologias e Práticas Mediados por Tecnologias Digitais que também faz parte da 

nossa Jornada Pedagógica de 2020 do campus prevista em calendário acadêmico. A 

coordenação de EaD continua com o trabalho de acompanhamento e formação 

continuada dos Professores, TAE e Estudantes. 
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Além disso, mantemos o Projeto Ciclo de Formação Continuada, que tem 

promovido formação para toda a comunidade acadêmica diante das demandas. 

 

6. DAS/DOS DOCENTES 

Em relação à carga horária docente, a Resolução CONSUP/IFBA nº 30/2020, 

no artigo 33, faz referência a resolução CONSUP/IFBA nº 17/2019, contudo, diante 

da excepcionalidade do momento que enfrentamos, para o calendário emergencial 

proposto, que em 2021, já é possível uma regularização curricular melhor do que em 

2020, manteremos a tentativa de  limitar ao/a docente a carga horária semanal de 13h 

e 20min para realização de componentes curriculares, entretanto, em alguns casos, 

não será possível, mas faremos os ajustes necessários para que não ocorra maiores 

prejuízos aos docentes. 

Para a realização das atividades de ensino não presenciais emergenciais os docentes 

deverão seguir as seguintes orientações: 

1. Promover a autonomia e a emancipação dos estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem, implementando atividades pedagógicas ativas nas quais os 

estudantes têm a oportunidade de serem coautores e protagonistas no processo de 

aquisição e construção do conhecimento. Valorizar a autoria dos estudantes.  

2. Incentivar a construção colaborativa de textos por meio do uso de plataformas 

digitais. 

3. Indicar sites e/ou vídeos e outros para apoio às aulas não-presenciais. 

4. Criar situações/provocações de perguntas geradoras para o debate coletivo 

nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

5. Disponibilizar em ambiente virtual textos teóricos/científicos para 

aprofundamento dos conhecimentos dos/das estudantes.  

6. Não produzir videoaulas muito longas. 

7. Manter as vídeoaulas gravadas disponíveis, para visualização no AVA, aos 

discentes durante a execução da AENPE. 



P á g i n a  | 17 

 

 

8. Divulgar aos estudantes, antecipadamente e com clareza, o planejamento, 

metodologias, recursos, ferramentas e processos avaliativos que serão 

implementados durante a execução da atividade não presencial. 

9. Estabelecer por meio de diálogo a avaliação do desenho didático planejado 

com vistas a mudanças, considerando o andamento e diagnóstico do processo, bem 

como as sugestões e/ou demandas dos/das docentes e estudantes. 

10. Trabalhar a autonomia dos estudantes na administração do tempo e do 

espaço. Não exigir o mesmo horário e presença do/da estudante do sistema 

presencial. Levar em consideração as circunstâncias ambientais dos/das estudantes. 

11. Utilizar-se de Webconferências para dialogar com os/as estudantes, e não 

apenas para dar aulas. Na interação síncrona verificar os problemas e necessidades 

dos/as estudantes. Usar os momentos síncronos também para escuta, diálogo, 

interação. Saber dosar a quantidade de webconferência. 

12. Estabelecer pausas curtas durante os momentos síncronos mais longos. 

13. Observar como os/as estudantes aprendem. Selecionar material didático a 

partir do nível de ensino e aprendizagem, levando em consideração a avaliação 

processual e formativa. 

14. Primar pela concepção de avaliação formativa, valorizando o 

acompanhamento da aprendizagem dos/as estudantes ao longo do processo, não se 

limitando apenas a um tipo de instrumento de avaliação, o que possibilitará identificar 

avanços e desafios. 

15. Diversificar as formas de avaliação, buscando o equilíbrio entre a quantidade 

de instrumentos de avaliação e o peso/pontuação atribuídos, evitando a pontuação 

excessiva de uma única atividade ou, por outro lado, o excesso de atividades 

pontuadas; 

16. Priorizar avaliações assíncronas. Caso o docente opte pelo formato síncrono, 

será necessário garantir, aos discentes que não estiveram presentes na atividade, 

avaliação compatível com a aplicada, sem que se caracterize necessidade de 

segunda oportunidade/chamada; 

17. Realizar as/os atendimentos aos/às estudantes por meio de atividades 

síncronas e assíncronas. Orientamos que o Fórum, Chat, Webconferência entre 

outros, são meios de acontecer os atendimentos. 
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18. Consultar à CAPNE para adaptação das estratégias de ensino e de 

aprendizagem e das atividades avaliativas para os estudantes com deficiência; 

19. Preparar e criar aula e material para a sala de aula no ambiente virtual; 

20. Animar e mobilizar os/as estudantes; 

21. Conduzir a aula em momento síncrono o mais dialogada possível; 

22. Discutir com os/as estudantes as atividades propostas; 

23. Disponibilizar material para acompanhamento assíncrono pelos estudantes; 

24. Realizar as rotinas acadêmico-administrativas (registros, autoavaliação, 

preenchimento de documentos institucionais, atendimento aos/às estudantes para 

dirimir dúvidas etc);. 

25. Preparar o próximo encontro on-line com os/as estudantes. 

 

7. DAS/DOS ESTUDANTES 

1. Durante a prática da educação on-line os/as necessitarão desenvolver 

habilidades de autonomia no processo de ensino e aprendizagem, pois deverão ser 

protagonistas na aquisição e construção do conhecimento; 

2. Quando tiver qualquer dificuldade, cabe ao/à estudante entrar em contato com 

o/a coordenador/a de curso e/ou coordenação pedagógica; 

3. É importante que o estudante organize seu local de estudos quando possível 

(considerando as realidades), de modo que este seja um ambiente agradável, com 

material de apoio de fácil acesso, buscar iluminação e assento adequado, com vistas 

ao menor comprometimento da postura, e com o mínimo de ruídos externos, para que 

possa se dedicar aos estudos com o máximo de tranquilidade e qualidade; 

4. A administração do tempo também é uma grande aliada para que os estudos 

fluam de forma tranquila, por isso é essencial uma organização de horários prévios 

para se dedicar aos estudos, sejam eles síncronos ou assíncronos; 

5. No caso de atividades no ambiente virtual Moodle, cabe ao estudante atualizar 

seu Perfil, inserindo uma foto de rosto, sendo proibido o uso de imagens de animais 

de estimação, de crianças, artistas, avatares etc. 

6. Respeitar e cumprir com as questões éticas e autorias das/dos docentes, bem 

como a proteção de imagem discente e docente; 
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7. Participar ativamente das aulas síncronas, permitindo que haja uma troca de 

saberes entre docentes e discentes; 

8. Não acumular vídeo aulas e/ou outras atividades assíncronas; 

9. Ter comprometimento com as atividades propostas, quando possível. 

10. Respeitar o limite de estudos diários, de modo a evitar sobrecarga psicológica; 

11. Caso o discente não consiga acompanhar o ritmo dos componentes/atividades 

matriculados, poderá solicitar trancamento parcial ou total dos componentes, 

enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, com a 

interrupção da contagem do prazo máximo de integralização do curso e sem 

quaisquer efeitos de restrição na sua vida acadêmica, desde que apresente 

justificativa à coordenação de curso que impossibilitem a sua participação na AENPE. 

Inicialmente, para solicitar trancamento, o estudante deverá encaminhar um pedido 

de trancamento parcial ou total para a coordenação de curso que está vinculado.  Em 

seguida, a coordenação de curso convocará uma reunião online com:  

● um representante da Direção Acadêmica;  

● um representante da COGEP  no colegiado do curso; 

● um estudante e um responsável legal, caso o estudante seja menor de 

idade. 

O objetivo desse encontro é entender o motivo do trancamento e informar sobre o 

procedimento e as suas implicações. Após a reunião, caso o estudante ainda opte 

por realizar o trancamento, deverá preencher o TERMO PARA TRANCAMENTO DE 

MATRÍCULA DURANTE AS AENPE (ANEXO), o estudante e o responsável terão que 

assinar o termo e enviar para o e-mail da coordenação do curso. A nossa intenção é 

garantir a permanência do estudante dentro  do que foi possível darmos condições 

para isso. 

 

12- A coordenação de curso deverá abrir um processo no SEI com a documentação 

de trancamento dos estudantes e encaminhar para a unidade da CORES e da DA. 

Para melhor acompanhamento e memória, a coordenação deve incluir todos os 

pedidos de trancamento deferidos de trancamento em um único processo. 
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13- O/a estudante que optar por não cursar as AENPE, em caso de retorno das 

atividades presenciais deverá aguardar a finalização do semestre ou ano letivo em 

andamento. 

 

8. DAS AENPEs PARA OS CURSOS INTEGRADOS  

Após a experiência das AENPEs em forma de atividades curriculares e/ou 

atividades extracurriculares, no ano de 2020, iniciamos oficialmente o ano letivo de 

2020, no ano civil de 2021, ofertando todos os componentes do currículo, 

considerando as condições possíveis e realizamos reuniões de colegiado e conselho 

de curso para aproveitamento das AENPEs do ano anterior. Cada curso, a partir das 

realidades, definiu critérios para aproveitamento (ANEXO). 

O planejamento das AENPEs dos cursos integrados foi executado durante o 

mês de fevereiro de 2021, flexibilizando ao colegiado a opção de trabalhar de modo 

disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar. Os componentes 

curriculares deverão cumprir a carga horária estipulada no PPC do curso. 

 

9. DAS AENPEs PARA OS CURSOS SUBSEQUENTES 

Serão ofertados os componentes curriculares que os conselhos de curso, junto 

ao colegiado definiram como possíveis de serem ofertadas na modalidade Educação 

on-line. 

O colegiado do curso deverá planejar a execução dos componentes 

curriculares de maneira disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar. 

 

10. DAS AENPEs PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Serão ofertadas as componentes/atividades curriculares que os NDEs, junto 

aos colegiados de curso definiram como possíveis de serem ofertados na modalidade 

Educação on-line. 
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Os componentes curriculares a serem ofertados como AENPE serão definidos 

pela Direção Acadêmica, junto às coordenações de curso, levando em consideração 

a prioridade dos formandos, o índice de reprovação no componente, componentes 

que permitem fluência ao curso, a carga horária dos docentes, entre outros aspectos. 

Ademais, a matrícula nas disciplinas deverá respeitar os requisitos previstos 

nas ementas específicas de cada curso superior e o não conflito entre horários de 

oferta em questão.  

 

11. DAS AENPE PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Deverão ser ofertados os componentes curriculares do período 2020.1 de 

forma interdisciplinar e encaminhamento para construção do TCC. 

 

12. CALENDÁRIO LETIVO 2021 

Durante o mês de fevereiro estaremos planejando o ano letivo 2021, 

acontecerá a Jornada Pedagógica e diálogos com estudantes e responsáveis. No dia 

22/02/21 daremos início ao semestre letivo 2020.1 para os cursos de graduação e 

subsequentes, no dia 01/03/21 iniciamos as atividades dos cursos integrados. 

Figura 1: Calendário Letivo 2020 para os cursos de Graduação 
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Figura 2: Calendário Letivo 2020 para os cursos Subsequentes 

 
 
 

Figura 3: Calendário Letivo 2020 para os cursos Integrados 
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Quadro 2: Datas importantes do planejamento do curso de Pós-

graduação para o ano letivo 2020. 

PERÍODO AÇÃO 

10 de fevereiro Disciplina: Educação e Interculturalidade 

19 de março Disciplina: Discurso e Linguagens 

27 a 29/07 Solicitação de Prorrogação de Entrega do TCC 

30/07 Fata final para entrega do TCC 

10/11 Abertura de Edital para turma 2022.1 

 
 

Quadro 3: Datas importantes do planejamento e início da execução da ANPEs 

PERÍODO AÇÃO RESPONSÁVEIS 

08 a 19/02/21 Jornada Pedagógica. 
Direção Acadêmica e 
Coordenações de curso. 

12/02/21 
Reunião com estudantes dos cursos da 
graduação e subsequentes. 

Direção Acadêmica.  

18 a 21/02/21 
Matrícula no SUAP para os cursos de 
graduação e subsequente. 

CORES. 

22/02/21 
Início do semestre letivo 2020.1 para os 
cursos de graduação e subsequente. 

Coordenações de curso e 
docentes. 

22 a 26/02/21 
Continuação da Jornada pedagógica para 
os docentes dos cursos integrados. 

Direção Acadêmica e 
coordenações de curso. 

01/03/21 
Início do ano letivo 2021 para os cursos 
integrados. 

Coordenações de curso e 
docentes. 

Até 15/03/21 Entrega dos Planos de Ensino Docentes. 

Até 01/04/2021 Entrega de horários docentes. Docentes. 

Até 10/05/2021 Entrega do PIT (2021.1) Docentes 

Até 12/02/2021 Entrega do RIT 2019 Docentes 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano é um documento que se constitui como histórico e excepcional com 

objetivo de por meio da colaboração e cooperação de tantas mãos, olhares, 

partilhas... elaborar uma ação que nos permita uma Educação dentro das 

possibilidades que garanta o lugar da nossa instituição pública, gratuita, de qualidade, 

socialmente referenciada, inclusiva e laica!  

 Afinal… 

A escola presencial é polifônica. Os sons se espalham pelos 
ambientes e dão sentido ao espaço educativo. Vozes se mesclam nos 
corredores e nas calçadas próximas. Ecos que provocam lembranças 
de imagens, cores e cheiros: uniformes, sorrisos, suor. Movimentos 
de corpos em um vaivém permanente: concentração e dispersão. 
Músicas. As vozes ora cantam raps ora cantam hinos cívicos. 
Misturam-se aos barulhos dos pés em marcha e aos gritos das 
torcidas nos jogos e competições. Às brigas. Mobilidades entre 
palavras e palavrões. Linguagens diferenciadas entre as gerações. 
Recuperações. Festas. Formaturas e férias. (KENSKI, 2012) 

 

Dessa forma, estamos no aguardo da nossa “ESCOLA”, do nosso IFBA, do 

nosso CAMPUS EUNÁPOLIS na presencialidade física e também virtual… Vai 

passar! Tudo isso aqui é para “Quando a gente voltar”1!!! 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei nº13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Disponível em: <http: 

//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: xx 

set. 2020. 

                                                
1Vídeo com a participação de servidores/as do campus Eunápolis:https://www.youtube.com/watch?v=-
jJvgpjTLmc. Letra e Música: Professor Aldo Silva e  professora Clebiane Silva. Produção do vídeo e 
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APÊNDICE A 

           PLANO DE ENSINO PARA AENPEs 

Curso [Informe o nome do curso] 

Natureza da 
atividade 

(   ) Atividade curricular         (  ) Atividade extracurricular 

Docente/s [Informe o nome dos(as) professores(as)] 

Componente/s 
curricular/es 
envolvido/s 

[Informe os componente/s curricular/es envolvidos na 
atividade] 

Abordagem 
curricular 

(    ) Interdisciplinar                         (   ) Transdisciplinar                              

(    ) Multidisciplinar                         (   )__________________                                                      

(    )__________________ 

Público 
alvo/turma/s 

  

Período para 
execução 

[Informe o período de execução da atividade] 
Ex: 13/10/2020 a 18/12/2020 
(Avaliações finais: 19 a 22/12/2020) 
[informe a/s data/s das avaliações finais] 

Carga horária 
total da atividade 

[informe a carga horária total - exemplo: 60 horas] 

Carga horária 
semanal 

[informe a carga horária semanal - exemplo: 6 horas, definindo 
a carga horária síncrona e assíncrona] 

Ementa [Descreva a ementa da atividade] 

 Objetivo da 
atividade 

[Descreva os objetivos geral e específicos da atividade] 

Conteúdos 
relacionados ou 

temas 
orientadores 

 
[Descreva os conteúdos/temas da atividade] 
 I. xxxxx 
  
II. xxxx 

Procedimentos 
metodológicos 

  

Recursos  [Descreva os recursos necessários para execução da 
atividade, explicitando o ambiente virtual de aprendizagem - 
AVA e interfaces utilizadas (fórum, chat, glossário…) que será 
utilizado e/ou plataformas para webconferência] 
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Processos 
avaliativos 

(instrumentos e 
critérios) 

Descreva instrumentos, critérios e peso e/ou nota (quando for o 
caso). 

Referências   
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APÊNDICE B 

ORIENTAÇÕES PARA REORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA ATIVIDADES 

DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAIS  

 

AOS NDEs DOS CURSOS SUPERIORES E CONSELHOS DE CURSO DOS 

SUBSEQUENTES  

1. Identificar quanto de carga-horária já havia sido contemplada, por componente curricular, 

até a interrupção das aulas presenciais;  

2. Analisar a matriz curricular e observar quais componentes curriculares do semestre 2019.2, 

em curso, apresentam conhecimentos exequíveis para o ensino não presencial;  

3. Ao selecionar os componentes curriculares que serão ofertados priorizar aqueles que 

apresentam maior índice de reprovação, o que grosso modo indica o grau de dificuldade que 

os estudantes apresentam com a disciplina, como será uma disciplina ofertada novamente 

no retorno presencial, priorizá-la será uma dupla oportunidade ao/a estudante; 

4. Comunicar formalmente aos estudantes matriculados em componentes curriculares do 

semestre 2019.2, que não podem ser executados, as justificativas para o cancelamento do 

componente curricular e indicar que o mesmo será ofertado novamente no retorno às aulas 

presenciais; 

5. Comunicar formalmente aos estudantes matriculados em componentes curriculares do 

semestre 2019.2 que a não aprovação em qualquer componente curricular executado durante 

o ensino emergencial não constará no histórico-escolar, conforme indica Minuta de Resolução 

que trata das normas acadêmicas e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presenciais 

Emergenciais (AENPE) no âmbito do IFBA. 

6. Analisar a matriz curricular e discutir com os docentes de cada etapa/semestre do curso, 

quais conteúdos dos componentes curriculares que estão sendo ofertados apresentam 

possibilidades de integração, pensem na possibilidade de que conteúdos que estão 

sobrepostos, isto é, aqueles que se repetem em mais de um componente curricular podem 

ser suprimidos de uma das disciplinas ou mesmo o conteúdo pode ser trabalhado em conjunto 

entre os docentes; 

7. O cômputo da carga-horária total do componente curricular deve levar em consideração os 

momentos síncronos e assíncronos, bem como, aqueles que forem ministrados em parceria 

entre as disciplinas poderão ser computados em ambas;  

8. Avaliar a possibilidade de criar módulos de aprendizagem, considerando temas geradores 

para execução dos componentes curriculares; 
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AOS CONSELHOS DE CURSO DOS INTEGRADOS  

1. Analisar a matriz curricular e observar quais componentes curriculares de cada ano/série, 

apresentam conhecimentos exequíveis para o ensino não presencial;  

2. Ofertar componentes curriculares dos três eixos: básico, politécnico e tecnológico;  

3. Ao selecionar os componentes curriculares que serão ofertados priorizar aqueles que 

apresentam maior índice de reprovação, o que grosso modo indica o grau de dificuldade que 

os estudantes apresentam com a disciplina, como será uma disciplina ofertada novamente 

no retorno presencial, priorizá-la será uma dupla oportunidade ao/a estudante; 

4. Comunicar formalmente aos estudantes matriculados no ano de 2020 quais componentes 

curriculares de cada ano não será possível executar, justificando aos estudantes os motivos 

para a supressão do componente curricular; 

5. Comunicar aos estudantes que a não aprovação em qualquer componente curricular 

executado durante o ensino emergencial não constará no histórico-escolar, conforme indica 

Minuta de Resolução que trata das normas acadêmicas e provisórias para as Atividades de 

Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE) no âmbito do IFBA. 

6. Analisar a matriz curricular e discutir com os docentes de cada etapa/ano/série do curso, 

quais conteúdos dos componentes curriculares que estão sendo ofertados apresentam 

possibilidades de integração, pensem na possibilidade de que conteúdos que estão 

sobrepostos, isto é, aqueles que se repetem em mais de um componente curricular podem 

ser suprimidos de uma das disciplinas ou mesmo o conteúdo pode ser trabalhado em conjunto 

entre os docentes; 

7. O cômputo da carga-horária total do componente curricular deve levar em consideração os 

momentos síncronos e assíncronos, bem como, aqueles que forem ministrados em parceria 

entre as disciplinas poderão ser computados em ambas; 

8. Avaliar a possibilidade de criar módulos de aprendizagem, considerando temas geradores 

para execução dos componentes curriculares;  

 

        Diretoria Acadêmica                 Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico 
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APÊNDICE C  

Disciplinas ofertadas no ano/semestre 2020.1 
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APÊNDICE D 

 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE SOM DO/DA ESTUDANTE 

MENOR 

(O documento deve ser preenchido e assinado pelo/a responsável) 

 

Eu, __________________________________________________ (nome do responsável), 

portador da Cédula de Identidade RG nº _________________________, inscrito no CPF sob 

nº _________________________, telefone para contato _____________________, 

residente à _______________________________________________, nº __________, na 

cidade de _________________________, AUTORIZO o uso da imagem do/a menor 

________________________________________________(nome do/a estudante), número 

de matrícula ________________, durante a gravação de aulas/atividades on-line, para ser 

utilizada pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Eunápolis, com 

sede na Avenida David Jonas Fadini, s/n, seja essa destinada à divulgação ao público em 

geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da 

sua finalidade diante, da prerrogativas previstas em lei. Por esta ser a expressão da minha 

vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos conexos à imagem e ao som.  

 

 

Eunápolis, _____ de xxxxxx, de 2021. 

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do/a responsável 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DE SOM DO/DA ESTUDANTE 

MAIOR 

 

 

Eu, __________________________________________________ (nome do/da estudante), 

portador da Cédula de Identidade RG nº ____________________________, inscrito no CPF 

sob nº _______________________, número de matrícula ____________________,  

residente à ______________________________________________, nº __________, na 

cidade de _________________________, AUTORIZO o uso da minha imagem durante a 

gravação de aulas/atividades on-line, para ser utilizada pelo Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - Campus Eunápolis, com sede na Avenida David Jonas Fadini, s/n, seja 

essa destinada à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta 

instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade, diante das prerrogativas 

previstas em lei. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem e 

ao som.  

 

 

Eunápolis, _____ de xxxxxx, de 2021. 

 

 

_________________________________  

Assinatura do/a estudante 
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APÊNDICE E 

 
 

 

TERMO PARA TRANCAMENTO DE MATRÍCULA DURANTE AS AENPE   

 

(O documento deve ser preenchido e assinado pelo/a responsável no caso de 

estudante com menos de 18 anos) 

 

Eu, __________________________________________________ (nome do responsável), 

portador da Cédula de Identidade RG nº _________________________, inscrito no CPF sob 

nº _________________________, telefone para contato _____________________, 

residente à _______________________________________________, nº __________, na 

cidade de _________________________, estou ciente e de acordo que 

________________________________________________(nome do/a estudante), número 

de matrícula ________________, está solicitando cancelamento da matrícula nas AENPE 

pelos seguintes motivos: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________. 

 

Eunápolis, _____ de __________, de 2021. 

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do/a responsável 
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TERMO PARA TRANCAMENTO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR DURANTE AS 

AENPE   

 

 

Eu, __________________________________________________ (nome do estudante), 

número de matrícula ________________, residente à 

_______________________________________________, nº __________, na cidade de 

_________________, telefone para contato ____________, aluno(a) regularmente 

matriculado(a) no curso ____________________, está solicitando trancamento da matrícula 

⬜ parcial ⬜ total da(s) disciplinas no semestre letivo AENPE _______. 

 

Código da Disciplina Nome da Disciplina 

  

  

  

  

  

 

Justificativa do trancamento: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

Eunápolis, _____ de __________, de 2021. 

 

 

_________________________________  

Assinatura do/a aluno/a 
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APÊNDICE F 

CONTATOS 

Setor Responsável E-mail para contato 

Direção Geral Fabíolo Moraes Amaral chgab-eun@ifba.edu.br 

Diretoria Acadêmica Mariana Fernandes dos Santos da.eun@ifba.edu.br 

Diretoria Administrativa Fernanda Borges de Araújo dap.eun@ifba.edu.br 

Departamento de Educação 
Profissional Técnica de 
Nível Médio 

Criscielli Bonella Lauer deptnm.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Ensino 
Superior 

Josaphat Ricardo Ribeiro 
Gouveia Júnior 

ces.eun@ifba.edu.br 

Assessoria de Gestão 
Estatística e de Informação  

Cristiane Queiroz de Almeida 
Silva 

da.eun@ifba.edu.br 

Departamento Pedagógico 
de Assistência ao Estudante 

Roberto de Almeida Pereira depae.eun@ifba.edu.br 

Comissão da Gestão da 
Assistência Estudantil  

Thamiris de Oliveira Natale paae2020.campuseunapolis
@gmail.com 

Coordenação de Pesquisa Haroldo José dos Santos pesquisa.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Extensão Flavio de Jesus Costa extensao.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Educação 
a Distância 

Celso Eduardo Brito ead.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Relações 
Institucionais Estágio e 
Egressos 

Laura Elizabeth Ferreyra criee.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Registros 
Escolares 

Luiz Carlos Miranda Barbosa cores-eun@ifba.edu.br 

Coordenação de Gestão do 
Trabalho Pedagógico 

Roberto de Almeida Pereira 
Maiusa Ferraz Pereira Santos 

Roney da Silva Monteiro 

cogep.coedu.eun@ifba.edu.br 

Biblioteca  Nilcéia Aparecida C. Santos 
Campos 

biblioteca.eun@ifba.edu.br 

Coordenação da Pós- 
Graduação em Educação, 
Cultura e Linguagens  

Aldineto Miranda Santos ppgecl.eun@ifba.edu.br 
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Coordenação do Curso - 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

Vinicius de Oliveira 
Nepomuceno 

coads.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso - 
Engenharia Civil 
 

Catharine Pereira Brandão cocec.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso - 
Matemática 

Flaviana Paula Medeiros e 
Oliveira 

comat.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Subsequente em 
Enfermagem 

Maria Emília dos Santos 
Gonçalves 

coenf-eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Subsequente em Meio 
Ambiente 

Vânia Lima Souza vania.lima@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Subsequente em 
Segurança do Trabalho 

Gilclécio Dantas Santos cost.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Integrado em Edificações 

Tássia Neuda de Moraes Silva coed.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Integrado em Informática 

Aldo José Conceição da Silva coinf.eun@ifba.edu.br 

Coordenação do Curso 
Integrado em Meio 
Ambiente 

Nadja Nubia Ferreira Leite 
Cardoso 

comab.eun@ifba.edu.br 

Serviço médico e de 
Enfermagem 

Dilmar Ramos Filho 
Olivia Ferraz P. Marinho 

Rosangela Oliveira G. Braga 

sesai.eun@ifba.edu.br 

Setor de Psicologia Paula Bacellar e Silva psicologia.eun@ifba.edu.br 

Setor de Nutrição Venusca Rocha nutricao.eun@ifba.edu.br 

Gestão de Gerência de 
Pessoas 

Janúbia Aragão ggp.eun@ifba.edu.br 

Gerência  de Gestão  
Tecnologia da Informação 

Diego Duarte Costa ti.eun@ifba.edu.br 

Coordenação de 
Laboratórios  

Leonardo Matias de Jesus leonardo.matias@ifba.edu.br 
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APÊNDICE G 
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APÊNDICE G – Horários e Links de atendimento síncrono dos setores. 

Setor Função Servidor 
E-mail do 

setor 

Horário de 
atendimento 

via meet 
Link para o meet 

Diretoria 
Acadêmica 

Diretora 
Acadêmica 

Mariana 
Fernandes 

da.eun@ifba.e
du.br 

Sexta-feira / 
10h às 

11h30min 

https://meet.google.co

m/usr-ygjq-aga  

Chefia do 
Departamento 
de Educação 
Profissional 
Técnica de 
Nível Médio 

Criscielli Lauer 
deptnm.eun@i

fba.edu.br 

Segunda-
feira / 18h às 

19h30min 

https://meet.google.
com/opt-hjuc-pvq  

Coordenação 
de Ensino 
Superior 

Josaphat 
Gouveia 

ces.eun@ifba.
edu.br 

Quinta-feira / 
18 às 

19h30min 

https://meet.google.
com/ypq-qkjf-rih 

Coordenações 

COED - 
Técnico 

Integrado em 
Edificações 

Tassia Neuda 
coed.eun@ifb

a.edu.br 
Quarta-feira / 
15h às 17h 

https://meet.google.
com/qqc-ykwp-jjh 

COINF - 
Técnico 

Integrado em 
Informática 

Aldo Silva 
coinf.eun@ifb

a.edu.br 

Quarta-feira/ 
16h20min às 

18h 

https://meet.google.
com/baw-qexi-sbx  

COMAB - 
Técnico 

Integrado em 
Meio 

Ambiente 

Nadja Nubia 
comab.eun@if

ba.edu.br 

Quarta-feira/ 
10h às 

11h30min 

https://meet.google.
com/yxn-tavm-gbj  

COENF - 
Técnico 

Subsequente 
em 

Enfermagem 

Maria Emilia 
coenf-

eun@ifba.edu.
br 

Segunda-
feira/ 

09h30min às 
11h 

http://meet.google.c
om/cyj-zhpj-aeb  

COMABS - 
Técnico 

Subsequente 
em Meio 
Ambiente 

Fabiana 
Bertolde 

comabs.eun@
ifba.edu.br 

Terça-feira/ 
20h às 22h 

meet.google.com/hz
i-wbun-uqq  

COST -
Téncnico 

Subsequente 
em Segurança 

do Trabalho 

Gilclecio Dantas 
cost.eun@ifba

.edu.br 

Segunda-
feira / 

18h30min às 
20h 

https://meet.google.
com/gks-xbop-mpe 

COADS - 
Tecnologia em 

Analíse e 
Desenvol. de 

Sistemas 

Vinicius 
Nepomuceno 

coads.eun@if
ba.edu.br 

Quarta 12h -
13:30h 

https://meet.google.
com/qaa-exwk-jue 

COCEC - 
Graduação em 

Engenharia 
Civil 

Catharine 
Brandão 

cocec.eun@ifb
a.edu.br 

Terça-feira 
15h -18h 

https://meet.google.
com/sae-soze-qtu 

 

https://meet.google.com/usr-ygjq-aga
https://meet.google.com/usr-ygjq-aga
https://meet.google.com/opt-hjuc-pvq
https://meet.google.com/opt-hjuc-pvq
https://meet.google.com/ypq-qkjf-rih
https://meet.google.com/ypq-qkjf-rih
https://meet.google.com/qqc-ykwp-jjh
https://meet.google.com/qqc-ykwp-jjh
https://meet.google.com/baw-qexi-sbx
https://meet.google.com/baw-qexi-sbx
https://meet.google.com/yxn-tavm-gbj
https://meet.google.com/yxn-tavm-gbj
http://meet.google.com/cyj-zhpj-aeb
http://meet.google.com/cyj-zhpj-aeb
http://meet.google.com/hzi-wbun-uqq
http://meet.google.com/hzi-wbun-uqq
https://meet.google.com/gks-xbop-mpe
https://meet.google.com/gks-xbop-mpe
https://meet.google.com/qaa-exwk-jue
https://meet.google.com/qaa-exwk-jue
https://meet.google.com/sae-soze-qtu
https://meet.google.com/sae-soze-qtu


P á g i n a  | 49 

 

 

COMAT - 
Licenciatura 

em 
Matemática 

Flaviana 
Medeiros 

comat.eun@if
ba.edu.br 

Quinta-feira / 
20h20min às 

22h 

https://meet.google.
com/ato-tmpz-tzw  

COEaDFIC - 
Educação a 
Distância e 
Formação 

Inicial 
Continuada 

Celso Eduardo 
ead.eun@ifba.

edu.br 

Quarta-feiras 
/ 15:30h as 

17:00h 

https://meet.google.
com/xmc-ianm-mii 

COP - 
Pesquisa 

Haroldo Santos 
pesquisa.eun
@ifba.edu.br 

Quinta 
08:30h às 

10:00h 

https://meet.google.
com/cdc-ieqc-mpr 

COPEX - 
Extensão 

Flávio Costa 
extensão.eun
@ifba.edu.br 

Segunda 
08:30h às 

10:00h 

https://meet.google.
com/hdh-ppaa-ujh  

CRIEE - 
Relações 

Institucionais 
Estágio e 
Egressos 

Laura Ferreyra 
criee.eun@ifb

a.edu.br 
Quinta-feira 
9h às 11h 

https://meet.google.
com/siq-xowt-ktx 

DEPAE 

Dep. 
Pedagógico e 
de Assitência 
ao Estudante / 

Pedagogo 

Roberto 
Almeida 

depae.eun@if
ba.edu.br 

Sexta-feira 
das 10 às 

12h 

https://meet.google.
com/yfh-nbcy-msj 

CAPNE 
Coordenadora 

da CAPNE 
Dione Barboza 

capne.eun@iff
ba.edu.br 

sexta-feira 
das 09:00 às 

11:00h 

https://meet.google.
com/tbk-qfqu-any 

CORES 
Coodenador 
de Registros 

Escolares 

Luiz Carlos 
Miranda 

cores-
eun@ifba.edu.

br 

Terça-
feira/14:00h 
às 15:30h 

https://meet.google.
com/syh-bawf-

gdm?pli=1&authuser
=0  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ato-tmpz-tzw
https://meet.google.com/ato-tmpz-tzw
https://meet.google.com/xmc-ianm-mii
https://meet.google.com/xmc-ianm-mii
https://meet.google.com/cdc-ieqc-mpr
https://meet.google.com/cdc-ieqc-mpr
https://meet.google.com/hdh-ppaa-ujh
https://meet.google.com/hdh-ppaa-ujh
https://meet.google.com/siq-xowt-ktx
https://meet.google.com/siq-xowt-ktx
https://meet.google.com/yfh-nbcy-msj
https://meet.google.com/yfh-nbcy-msj
https://meet.google.com/tbk-qfqu-any
https://meet.google.com/tbk-qfqu-any
https://meet.google.com/syh-bawf-gdm?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/syh-bawf-gdm?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/syh-bawf-gdm?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/syh-bawf-gdm?pli=1&authuser=0
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ANEXOS 

EXEMPLOS DESENHO DE CURSOS PARA AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 
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Critérios dos Cursos Integrados para aproveitamento das AENPE 

realizadas em 2020  para o ano letivo 2021 

Informática 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - 
www.portal.ifba.edu.br 

  
Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021, às 9 horas, os docentes pertencentes à 
Coordenação do Curso Técnico de Nível Médio em Informática que ofertaram cursos 
durante as AENPE 2020 reuniram-se por meio de webconferência, com a finalidade de 
definir procedimentos para o aproveitamento das referidas atividades nos componentes 
curriculares ofertados nas AENPE 2021. Fizeram-se presentes:  Aldo José Conceição 
da Silva (Coordenador); Aline Britto Rodrigues; Ana Cristina Oliveira Linhares; Ana Lucia 
Pimenta Lopes; Cassia Rejane Souza Santos; Danilo Alves Martins de Faria; Elcimar 
Pessoa Rocha; Emmily Gérsica Santos Gomes; Jorge Ferreira Dantas Junior; Jurandir 
da Cruz Barbosa; Keyla Silva Rabelo; Laura Elizabeth Ferreyra; Lincoln Nascimento 
Cunha Junior; Luis Eduardo de Sousa Spinola; Marlecia Ferreira Sanders e Nayla 
Rodrighero Lima Pedroso Ricardo. Também participaram da reunião os representantes 
da Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico (COGEP), a saber, Maiusa Ferraz 
Pereira Santos e Roberto Pereira de Almeida. 
Após apresentação e discussão das propostas, ficaram definidos, por votação, os 
seguintes procedimentos para aproveitamento das AENPE 2020, pelos estudantes 
aprovados nos cursos ofertados: 

1. Os estudantes poderão solicitar aproveitamento de uma ou mais unidades, nos 
casos de AENPE que se organizaram de forma curricular, cuja ementa e carga 
horária contemplaram uma ou mais unidades dos componentes curriculares. 
Esses cursos serão informados aos estudantes, que, por sua vez, deverão 
solicitar aproveitamento, via requerimento, que será analisado pelo Conselho de 
Curso, considerando o parecer do docente que ministrou a atividade; 

1. Os estudantes que cursaram as AENPE com caráter extracurricular terão direito 
a uma bonificação de no mínimo 2,0 pontos, equivalentes a 20% do valor de uma 
unidade. Essa pontuação deverá ser aplicada na I unidade. Caso o estudante 
obtenha nota que impeça a adição desses pontos na I unidade, estes deverão 
ser remanejados para a unidade seguinte. Ressalte-se que os estudantes 
contemplados pelo item 1, que optarem por não fazer o requerimento, terão 
direito a essa bonificação; 

1. Para os cursos que se organizaram de modo curricular e contemplaram 
parcialmente uma unidade, o docente sinalizará a unidade que foi contemplada 
e os estudantes terão direito à substituição da nota de uma das atividades 
avaliativas, pela nota final obtida naquela AENPE. 

Não havendo outras questões a tratar, a reunião foi encerrada às 11h 30 min. O presente 
documento, após apreciação dos docentes e dos representantes da COGEP, será 
assinado por todos os participantes. 
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Documento assinado eletronicamente por ALDO JOSÉ CONCEIÇÃO DA 
SILVA, Coordenador(a) do Curso Técnico Integrado em Informática, em 
02/03/2021, às 14:24, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALINE BRITTO RODRIGUES, 
Professor Efetivo, em 02/03/2021, às 14:58, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KEYLA SILVA RABELO, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 02/03/2021, às 
15:23, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS EDUARDO DE SOUSA 
SPINOLA, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 
03/03/2021, às 09:26, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARLECIA FERREIRA 
SANDERS, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, 
em 03/03/2021, às 16:26, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN NASCIMENTO CUNHA 
JUNIOR, Professor Efetivo, em 03/03/2021, às 19:00, conforme decreto nº 
8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NAYLA RODRIGHERO LIMA 
PEDROSO RICARDO, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, em 03/03/2021, às 19:24, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOEL NOGUEIRA GONCALVES, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 03/03/2021, às 
21:07, conforme decreto nº 8.539/2015. 
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Documento assinado eletronicamente por JURANDIR DA CRUZ BARBOSA, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 04/03/2021, às 
15:51, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ELCIMAR PESSOA ROCHA, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 04/03/2021, às 
16:13, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA OLIVEIRA 
LINHARES, Professor(a) Substituto(a), em 05/03/2021, às 08:54, conforme 
decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PEREIRA DE 
ALMEIDA, Pedagogo(a), em 05/03/2021, às 08:57, conforme decreto nº 
8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CASSIA REJANE SOUZA 
SANTOS, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 
05/03/2021, às 09:02, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por EMMILY GERSICA SANTOS 
GOMES, Professor Efetivo, em 05/03/2021, às 11:51, conforme decreto nº 
8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAIUSA FERRAZ PEREIRA 
SANTOS, Pedagogo(a), em 05/03/2021, às 20:29, conforme decreto nº 
8.539/2015. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&a
cao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o 
código verificador 1773008 e o código CRC B7A1382F. 

 

Criado por aldo.silva, versão 2 por aldo.silva em 02/03/2021 12:17:28. 
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Meio Ambiente 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - www.portal.ifba.edu.br 

ATA 
  

Ata 001/2021 
  
  
No dia 11 de março de 2021, às 14 horas. O Conselho do Curso Integrado em Meio Ambiente, 
representado pelos discentes Fabiana Bertoldi, Daniel Von Rondon Martins, Cláudia Mendes 
Cordeiro, Eduardo Spínola, Sândira Lívia Moraes Fonseca de Jesus, Laura Ferreyra, Roberto 
Pereira de Almeida e a coordenação do curso, representada por mim, Nadja Núbia Ferreira 
Leite Cardoso, para analisarmos os requerimentos de solicitação de aproveitamento das 
AENPEs ano 2020. A princípio, tratou-se da dinâmica da reunião. A coordenadora trouxe uma 
planilha com os nomes dos estudantes por turma, os pareceres dos professores quanto ao 
aproveitamento das AENPEs e as notas dos discentes nas AENPEs. Foi apresentada 
também uma planilha com os requerimentos dos alunos solicitando aproveitamento das 
AENPEs nas disciplinas por eles relacionadas. A partir desses dados, os componentes do 
conselho avaliaram os requerimentos dos discentes, quanto ao deferimento ou indeferimento 
de aproveitamento das notas das AENPEs, considerando se o discente foi aprovado ou 
reprovado na AENPE. Só foram deferidos os pedidos dos discentes que obtiveram aprovação 
nas AENPEs. Os docentes, em reunião anterior com a COMAB, já haviam determinado o tipo 
de aproveitamento, a saber: a) Bônus de 20% do valor da nota da AENPE na disciplina 
acrescido à nota da unidade; b) Aproveitamento Parcial (AP), que consiste em dispensar o 
estudante de uma das avaliações da I unidade e considerar o mínimo de 20% da nota que o 
discente obteve na disciplina e; c) Aproveitamento total(AT), se o professor trabalhou com os 
conteúdos da 1 unidade, o aluno receberá anota da AENPE nesta unidade. Para agilizar as 
análises, Fabiana sugeriu a ação em dois grupos. Assim, Daniel e Laura analisaram os 
requerimentos das turmas de 1º e 2º ano e Fabiana, Eduardo, Nadja e Claudia analisaram os 
requerimentos do 3º e 4º anos. Seguem abaixo as avaliações do conselho quanto ao pedido 
de aproveitamento das AENPES, conforme tabela. Os nomes citados abaixo são de pedidos 
deferidos acerca do aproveitamento das AENPEs. 
1º ano: Amanda Jhully Campos Vivas (todas as disciplinas), Amanda Oliveira Costa (SIAPA), 
Antônio Guilherme de Sousa Neto(Matemática,  Sem. Integração Acadêmica e Práticas 
Ambientais, SIAPA e Física), Caio Eduardo de Carvalho Lima (Matemática,     Sem. 
Integração Acadêmica e Práticas Ambientais, SIAPA e Física), Emelly Modesto de Jesus 
(SIAPA), Isaac Jardim Sales (SIAPA), Júlia Oliveira Barreto(SIAPA), Juliana Souza Lorenzutti 
(SIAPA), Katiússy Alves Noronha (todas as disciplinas), Lavínia Ferreira Lobo (Lingua 
Portuguesa,      Ed. Física, História, Desenho Técnico, Sociologia, Informática e 
SIAPA), Livia Bonella Raasch (todas as disciplinas), Lorena Rodrigues Gomes (SIAPA), 
Ludmila do Amparo Oliveira Andrade (todas as disciplinas), Mariana Alves Vargens(todas as 
disciplinas), Maricelia Carmo de Jesus (Matemática   Sem. Integração Acadêmica e 
Práticas Ambientais e Física), Paula Rodrigues Reis (todas as disciplinas), Rebeca 
Abençoada Pereira da Silva(todas as disciplinas), Victória Menezes Soares (todas as 
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disciplinas). Alguns estudantes do 1 ano teriam direito a aproveitamento em uma ou mais 
disciplinas, mas não solicitaram. São eles/elas: Antonio Edgar Oliveira,  Beatriz de Jesus 
Reis, Davi Queiroz Vilela Rebouças, Jhennyfer Vitória Santos Almeida, Lavínnya Miranda 
Sampaio, Micaely Macario Seixas e Vanessa Silva Porto. 
2º ano: Myllena Almeida dos Santos Silva (Solos, Geografia, Matemática, Hidrologia e GRH), 
Stefany Guimarães Bomfim (Solos, Geografia, Matemática, Hidrologia e GRH), Waleska 
Valéria de Jesus Rosa (Solos, Geografia, Matemática, Hidrologia e GRH), Wesley Moreira 
Andrade(Solos, Geografia, Matemática, Hidrologia e GRH). A aluna Heloisa Meireles 
Carvalho teria direito a aproveitamento nessas disciplinas disciplinas, mas não solicitaram. 
3º ano: Amanda Feitosa Barreto (todas as disciplinas), Anna Caroline Monteiro Paiva (todas 
as disciplinas), Anne Kathellym Costa Lima (todas as disciplinas), Camile dos Reis Leite(todas 
as disciplinas), Camille Suque Santana (Química,         Geografia, PPA, Microbiologia 
 e Física), Camille Suque Santana(Química,        Geografia, PPA, Microbiologia 
 e Física), Camilly André da Silva(todas as disciplinas), Camilly Souza Alves(Química, 
Geografia, PPA, Microbiologia  e Física), Clara Louise Gome Amorim(Química, Geografia, 
PPA, Microbiologia e Física), Davi Quintas Silva (Química, Geografia, PPA, Microbiologia e 
Física), Geiza Batista Almeida Santos(todas as disciplinas), Gustavo Leite Martins(todas as 
disciplinas), Heitor Fabri Amorim(Química, Geografia, PPA, Microbiologia e Física), Horácio 
Inácio de Matos Neto(Química, Geografia, PPA, Microbiologia e Física), Julia Santos Neres 
Pereira(Química, Geografia, PPA, Microbiologia e Física), Kailanny Vitória Sales De 
Oliveira(todas as disciplinas), Keila pereira da Rocha (todas as disciplinas), Lara Regina Celis 
do Carmo (todas as disciplinas), Lara Uine Dantas Sobral (todas as disciplinas), Letícia Matos 
Santos (todas as disciplinas), Luise Caroline Jesus Moura (todas as disciplinas), Manuella 
Carrera Gomes (todas as disciplinas), Maria Beatriz Da Silva Costa(todas as disciplinas), 
Maria Eduarda Nunes Porto (todas as disciplinas), Maria Eduarda Pinheiro Costa (todas as 
disciplinas), Maria Eduarda Valandro (todas as disciplinas), Maria Victória Quevedo 
Quaresma (todas as disciplinas), Mariana Barbosa (todas as disciplinas), Raynara Rodrigues 
Nascimento (todas as disciplinas), Thais Souza Novais (todas as disciplinas), Thaissa 
Rodrigues Soares (todas as disciplinas), Victor Kylder Melo Conceição (todas as disciplinas), 
Wanatha Porto Souza (todas as disciplinas). Os/As alunos/as Fabrícia Ferreira da Silva, 
Franciellem Santos da Silva, Gabriel Aparecido Almeida Bomfim, Gabrielly Dias de Oliveira e 
Marcos Gabriel Pereira Ribeiro (teriam direito ao aproveitamento das AENPEs em algumas 
disciplinas, mas não solicitaram. 
4º ANO: Ana Luiza Pinas da Silva (Geografia, Inglês, SMS,  Gestão de Recursos 
Naturais,Espanhol e Matemática), Andreza dos Santos Costa (todas as disciplinas), Bárbara 
Amorim de Souza(todas as disciplinas), Camily Miranda Pradl (todas as disciplinas), Emanuel 
de Souza Ferreira Sobrinho (todas as disciplinas), Giulia Silva Santos (todas as disciplinas), 
Jady Beatriz Rocha Santos (Geografia, Inglês), Kezia Ellen Souza Bomfim (todas as 
disciplinas), Laysa Passos de Souza(todas as disciplinas), Lesly Santos Assis (todas as 
disciplinas), Lohane Santos Souza (todas as disciplinas), Nicolas Patrick Oliveira Arthuso 
Gomes(todas as disciplinas), Otniel Souza Santos (SMS, Gestão de Recursos Naturais,   
Espanhol, Matemática), Thaylla Araujo de Morais (todas as disciplinas), Vanessa Araújo 
Nunes (SMS, Gestão de Recursos Naturais,   Espanhol, Matemática), Victor Ramos 
Baltazar (todas as disciplinas), Yan Natal Marcelo Rocha (todas as disciplinas). Os estudantes 
Davy Campos Pairana Soares, Evelly Oliveira Lima e Lorenza Silva Correia têm condições 
de aproveitar as disciplinas, porém, não solicitaram. 
Após os deferimentos, discutiu-se a aproveitamento das AENPEs pelos estudantes que não 
fizeram a solicitação e o conselho sugeriu que, caso o aluno não tenha pedido, ele pode 
solicitar à coordenação e ser deferido o seu pedido, em caso de sua aprovação nas 
disciplinas.  A professora Lura Ferreyra apresentou a solicitação de aproveitamento de 
estágio da aluna Larissa Souza Neves. A professora Fabiana recomendou solicitação 
documentada da aluna, juntamente com o projeto e o relatório da pesquisa para análise do 
conselho. Em seguida a professora Laura falou sobre a necessidade de os estudantes do 
quarto ano fazerem pesquisas acadêmicas como trabalhos de conclusão de curso, já que, 
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em função da pandemia, muitos estudantes não estavam encontrando estágio. Os 
componentes do conselho acordaram que  trabalhos acadêmicos envolvendo pesquisas 
relacionadas à área de meio ambiente podem servir como estágio. A professora Laura sugeriu 
a elaboração de um formulário direcionado aos professores do curso que podem ser 
orientadores dos estudantes. A professora Fabiana sugeriu que o formulário inclua a a 
disponibilidade do professor para orientar, a área/tema que trabalha e/ou pode orientar e o 
número de orientandos que pode ter. A própria Laura se disponibilizou a fazer o formulário. 
Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às16 horas da qual eu, Nadja Núbia Ferreira Leite 
Cardoso,   lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, vai por todos 
assinada via SEI nº 23291.000343/2021-84 
Eunápolis, 16 de março de 2021. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS EDUARDO DE SOUSA 
SPINOLA, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 17/03/2021, 
às 14:58, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LAURA ELIZABETH FERREYRA, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 18/03/2021, às 09:33, 
conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, 
Pedagogo(a), em 18/03/2021, às 10:09, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NADJA NUBIA FERREIRA LEITE 
CARDOSO, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 
18/03/2021, às 10:20, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SANDIRA LIVIA MORAES FONSECA 
DE JESUS, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 18/03/2021, 
às 14:30, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FABIANA ZANELATO BERTOLDE, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 18/03/2021, às 15:15, 
conforme decreto nº 8.539/2015. 
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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 1793171 e o código CRC 00D596FF. 
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Criado por nadjanubia, versão 3 por nadjanubia em 17/03/2021 13:06:29. 

 

Edificações 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - 
www.portal.ifba.edu.br 

ATA 
  

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO 
  
Ás 09:30 horas do dia 23 do mês de fevereiro do ano de 2021, estabelecida na plataforma 
Meet, reuniram-se a coordenadora do Curso Técnico Integrado em Edificações professora 
Tássia Neuda de Moraes Silva, os professores Aldineto Miranda, Ana Lucia Pimenta, Daniel 
Bomfim Rocha dos Santos, Dilo Marquesini, Eduardo Dultra, Eliana Sausmictk, Eliane Souza, 
Flávio de Jesus, Gilson Santos, Haroldo Santos, Jorge Dantas, Nathalia Helena Alem, 
Rosicler Sauer, Vânia Santos e a pedagoga Maiusa Ferraz Pereira Santos. 
todos com o objetivo de avaliar o aproveitamento da Atividades de Ensino Não Presencial 
Emergencial do ano de dois mil e vinte. A Coordenadora do curso Tássia Neuda iniciou a 
discussão falando sobre a necessidade de estabelecer critérios gerais para a realização do 
aproveitamento. O professores Jorge Dantas e Eliana Sausmictk sugeriram a uniformização 
do aproveitamento das AENPE 2020 como nota extra mínima de 20% (2,00 pontos) para os 
estudantes que apresentaram rendimento igual ou maior que seis pontos. A professora 
Rosicler Sauer explicitou o interesse em aproveitar a carga horaria e a nota obtida. O 
professor Eduardo Dultra e Gilson Santos sugeriram a emissão de um parecer por parte do 
docente que desejar realizar o aproveitamento de carga horaria, mediante a solicitação do 
estudante em relação ao aproveitamento de carga horaria, devendo o docente no parecer 
citar a quantidade de horas, pontuação a ser aproveitada e a unidade em que o 
aproveitamento deverá ocorrer. Como encaminhamento a coordenação ficou responsável por 
enviar um e-mail para os docentes que participaram das AENPE 2020 com o intuito de fazer 
o levantamento das disciplinas que aproveitarão a carga horaria e quais disciplinas irão 
fornecer pontuação extra. Os estudantes deverão ser informados pela coordenação quais 
disciplinas aproveitarão a carga horaria e quais darão pontuação extra. O estudante deverá 
pleitear o aproveitamento através do preenchimento e envio do formulário de aproveitamento 
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das AENPE 2020 fornecido pela coordenação de curso. Ao receber o formulário de solicitação 
de aproveitamento das AENPE 2020 a coordenação deverá encaminhar a solicitação para o 
docente responsável pela disciplina, o mesmo deverá emitir um parecer informando a 
quantidade de horas a ser aproveitada na disciplina solicitada, caso haja aproveitamento de 
carga horária.  Após o recebimento do parecer emitido pelo docente a coordenação deverá 
reunir o conselho de curso para validar a solicitação feita pelo estudante com base no parecer 
do formulado pelo docente.       
Nada mais havendo a ser tratado, Tássia Neuda às 12:00 horas, deu por encerrada a reunião 
e, eu Tássia Neuda de Moraes Silva lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos 
demais presentes. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por TASSIA NEUDA DE MORAES 
SILVA, Coordenador(a) do Curso Técnico Integrado em Edificações, 
em 13/05/2021, às 16:04, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO JOSE DOS 
SANTOS, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 
13/05/2021, às 16:59, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ELIANA COSTA SAUSMICKT, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 
13/05/2021, às 17:21, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL BOMFIM ROCHA 
DOS SANTOS, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
- EBTT, em 13/05/2021, às 17:39, conforme decreto nº 8.539/2015. 
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Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 
14/05/2021, às 08:03, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NATHALIA HELENA ALEM, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 
14/05/2021, às 11:18, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por GILSON SANTOS DA SILVA, 
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 
14/05/2021, às 14:01, conforme decreto nº 8.539/2015. 



P á g i n a  | 62 

 

 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferi
r&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
informando o código verificador 1858642 e o código CRC 7DFF6F28. 

 
 

23291.000714/2021-28 1858642v2 

Criado por tassia.silva, versão 2 por tassia.silva em 13/05/2021 16:03:47. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 63 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP -  Para gravação de aulas práticas 

nos laboratórios do IFBa- Eunápolis 

IFBA-EUNÁPOLIS 

  

  

  

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO 

 

Data da Emissão 

  

07 de abril de 

2021 

COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS - CLAB  

Responsável pela elaboração do POP:  

Profª Maria Emília dos S. Gonçalves, 

Leonardo Matias de Jesus, Ana Camila 

Oliveira Freitas, Augusto Cesar de Jesus 

Carvalho Mota, Esdras Menezes Vieira 

  

Aprovado com alterações por: 

  

Diretoria Acadêmica 

Professora Mariana Fernandes dos Santos – 

Diretora Acadêmica 

Professora Criscielli Bonella Lauer – Chefa 

do Departamento Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio 

Professor Josaphat Ricardo Ribeiro Gouveia 

Junior – Coordenador do Ensino Superior 

1.      DEFINIÇÃO 

Procedimento para gravação de aulas práticas nos laboratórios do IFBa- Eunápolis 

  

2.      OBJETIVOS 

Estabelecer normas de uso dos laboratórios para a gravação e transmissão de aulas práticas, 

considerando o atual cenário epidemiológico de risco para a contaminação pelo SARS-

CoV2, visando garantir a segurança do docente e, demais profissionais envolvidos; prevenir 

a disseminação do vírus e atender as normas de vigilância em saúde, definidas pelas 

autoridades sanitárias. 
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3.       INDICAÇÃO 

Ao utilizar os laboratórios e outros espaços do IFBA- Eunápolis . 

4.      PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Agente de portaria, docente, técnico de áudio e vídeo, coordenador do curso, técnico do 

laboratório solicitado, COMITÊ COVID-19 do campus Eunápolis, Diretoria Acadêmica e 

Agentes do serviço de limpeza. 

  

5.      MATERIAL A SER UTILIZADO 

Materiais de consumo (insumos e penso), materiais permanentes do Laboratório, materiais 

de áudio e vídeo. 
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6.      DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

DOCENTE: 

  

·         Abrir processo no SEI – Pedido de Autorização –  Inserir o documento 

Solicitação; 

·         Informar no documento Solicitação as seguintes informações: nome da 

disciplina, objetivo da aula, e se houver, possibilidade com a 

interdisciplinaridade, carga horária para a gravação, o dia, o horário, materiais 

de consumo e equipamentos a serem utilizados e necessidade de apoio 

audiovisual; 

·         Direcionar a solicitação à Coordenação de laboratórios; 

·         Submeter/Enviar a solicitação às unidades SEI da Coordenação do Curso a qual 

está lotado, COMITÊ COVID-19 do Campus e Diretoria Acadêmica. 

  

COMITÊ COVID: Avaliar a solicitação do professor e emitir parecer sobre as normas de 

biossegurança. 

  

COORDENAÇÃO DE CURSO: Avaliar a solicitação do professor e emitir parecer 

  

DIRETORIA ACADÊMICA : Avaliar a solicitação e emitir parecer. 

  

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO SOLICITADO: Avaliar a 

solicitação e emitir parecer sobre data e horário do agendamento e informar a portaria, ao 

setor de limpeza e no caso de necessidade indicada na solicitação docente, requerer o serviço 

do setor de áudio e vídeo do campus. 

  

AGENTE DE PORTARIA: Registrar dia e hora da prática e permitir a entrada do professor. 

  

AGENTE DE LIMPEZA: Realizar a limpeza das maçanetas, piso, mesas e cadeiras, 

conforme normas de vigilância sanitária. 
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7.      AÇOES DE BIOSSEGURANÇA 

Todos os profissionais envolvidos para a realização da prática nos laboratórios deverão: 

·         Lavar as mãos de acordo com a orientação da OMS; 

·         Usar adequadamente a máscara que deverá ser trocada a cada 04 horas ou quando 

muito úmida; 

·         Fazer a antissepsia das mãos sempre que necessário; 

·         Fazer a limpeza e desinfecção de superfícies (bancada, mesas, cadeiras), computador; 

·         Manter a distância de 1,5 a 2,0 metros dos profissionais envolvidos. 

  

8.      PONTOS IMPORTANTES E POSSÍVEIS RISCOS 

A suspensão da prática se dará diante das seguintes condições: 

  

·         Falta de algum material e insumo que garanta a biossegurança; 

·         Os profissionais diretamente envolvidos no processo retornarem de viagem de lugares 

com aumento de contaminação pela cepa P.1 ou da cepa do Reino Unido, no período 

inferior a 14 dias data da gravação; 

·         Os envolvidos diretamente no processo apresentarem sinais e/ou sintomas da COVID-

19 ou teste positivo; 

·         Os profissionais diretamente envolvidos no processo tiveram contato domiciliar com 

familiares com COVID-19 no período inferior a 14 dias data da gravação. 

  

9.      RESULTADOS ESPERADOS 

Padronizar as ações para a realização segura das práticas em laboratório, preservando a vida 

dos sujeitos. 
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10.  RECOMENDAÇÕES 

ANTES DE SAIR DE CASA: 

• Deixe um calçado reserva na porta de entrada de sua casa para quando retornar; 

• Traga objetos de uso pessoal, como caneta e garrafa de água; 

• É obrigatório o uso de máscara facial industrial ou caseira; 

• Evite tocar em maçanetas ou outros mobiliários e equipamentos; 

• Pratique medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar como: cobrir nariz e boca 

com lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo; 

• Evite circulação nas salas/setores da instituição; 

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos e adote um comportamento sem contato físico, 

com distância mínima de 1,5m entre as pessoas; 

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos; 

• Não utilize bebedouros ou banheiros da instituição. 
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