
 
 

Prezada Comunidade do IFBA - Campus Jacobina, a elaboração deste documento 

visa, além de cumprir outros objetivos que serão elencados ao longo do texto, mostrar 

que, apesar da situação extremamente delicada que vivemos devido à pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

da suspensão das atividades presenciais e dos Calendários Acadêmicos do Instituto, 

em particular em nosso campus, os servidores continuam executando suas atividades 

educacionais, administrativas e de gestão com o mesmo empenho e dedicação para 

que o funcionamento de nossa instituição seja mantido, mesmo diante das limitações 

existentes por conta da situação de isolamento social. 

Queridos estudantes, neste momento de incertezas, pedimos tranquilidade, apesar do 

cenário incerto. Os estudantes do país inteiro estão na mesma situação, sejam da 

rede municipal, estadual, incluindo escolas e universidades públicas, ao lado de 

faculdades particulares. Todas essas instituições terão que buscar estratégias para 

minimizar os prejuízos decorrentes da pandemia e ajustar seus calendários 

acadêmicos de 2020. O IFBA - Campus Jacobina fará o que tiver ao nosso alcance 

para atingir esse objetivo da melhor maneira possível. 

A Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, libera as instituições de ensino do 

cumprimento dos 200 dias letivos, mantendo a carga horária mínima de 800 horas, 

mas ainda não conseguimos avaliar as possibilidades geradas por esta MP. Assim 

sendo, continuaremos as discussões sobre esse tema e esperamos contar com 

alguma orientação do Conselho Superior (Consup) do IFBA sobre como proceder 

diante dessa possibilidade.  

Enquanto isso, os alunos podem desenvolver uma rotina de estudos no âmbito das 

disciplinas, com o propósito de manter a regularidade na abordagem dos conteúdos, 

qualificando-se para quando retornarmos às atividades normais. Foram sugeridos 

pelos docentes do campus cursos gratuitos em diversas áreas (clique aqui). 

Lembramos que esses conteúdos não terão caráter obrigatório e nem serão 

computados para as cargas horárias das disciplinas, mas pedimos que continuem 

lendo, pesquisando e revisando os assuntos já abordados para que, em breve, 

possamos voltar à rotina de trabalho e estudos.  

Aos servidores também queremos pedir tranquilidade, dizer que os mecanismos que 

estão sendo adotados para registro de nossas atividades remotas não têm caráter 

fiscalizador, nem tampouco de cobranças ou exigências além do que já faz parte do 

nosso cotidiano - sem o prazer, claro, da sensação incomparável de realização 

que sentimos ao executar nossas atividades dentro da instituição - mas sim de 

mostrar para comunidade interna e externa, além dos órgãos fiscalizadores da 
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educação, que o IFBA - Jacobina está funcionando, buscando a todo tempo 

estratégias para superar a crise. Para obter mais informações sobre o registro no 

SUAP e conhecer as atividades desenvolvidas remotamente por cada setor, clique 

aqui  

Lembramos a toda comunidade que as medidas de restrição às dependências do 

campus foram tomadas pensando na preservação da nossa saúde, dos funcionários 

que estão exercendo atividade essenciais, dos nossos familiares, e no nosso bem-

estar. 

No que diz respeito à saúde física e mental, é necessário que tomemos alguns 

cuidados diariamente. Seguindo a recomendação de autoridades de saúde, sugerimos 

que se mantenham em distanciamento social, além de evitar a hiper-informação e as 

“fakenews”, visto que esse tipo de prática pode nos levar a um estado mental de 

ansiedade e alerta constante, prejudicando, inclusive, a capacidade de discernimento 

e a possibilidade de relaxamento. Tentem praticar exercícios físicos, alimentar-se de 

forma saudável, beber bastante água e dormir em horários adequados. Relaxar, 

praticar meditação ou alongamento, além de evitar o abuso de álcool ou drogas farão 

toda a diferença na sua saúde física e mental. 

 

Fiquem em casa, porém atentos aos nossos canais de comunicação, site institucional 

(portal.ifba.edu.br/jacobina) e redes sociais oficiais. Estamos juntos no enfrentamento 

ao novo coronavírus! Em breve a gente se vê! 
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