
  

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

15 de outubro de 2019 

 

Respondendo à nota de esclarecimento enviada pelo Grêmio Estudantil, via e-mail, para esta Diretoria, 

com base em comunicado oficial de autoria desta e divulgado no site oficial do IFBA acerca de “feriados 

municipais e calendário acadêmico”, informamos que: 

1 - A Prefeitura já tinha informado sobre a antecipação do feriado do Dia do Professor para a data de 

14 de outubro desde a divulgação do calendário municipal escolar, ou seja, no começo do ano letivo.  

 

 

 

Sendo assim, o Grêmio Estudantil do Campus Jacobina do IFBA teve tempo hábil para organizar 

assembleia com os demais alunos e lideranças, conforme trâmites legais, a fim de votar e comunicar 

previamente a suspensão das atividades acadêmicas por parte dos estudantes, devido à falta do 

transporte coletivo oferecido pelo órgão público municipal, se assim fosse a vontade da maioria, ainda 

que o calendário acadêmico apresentasse o dia 14 como letivo.  

 

https://portal.ifba.edu.br/jacobina/notas-e-comunicados/comunicado-sobre-feriados-municipais-e-paralisacoes-estudantis


- Realizar votação em pleno domingo, via WhatsApp, e, através desse mesmo canal, comunicar à 

comunidade IFBA sobre a decisão de não comparecer às aulas, gerou diversos transtornos. Alguns pais e 

alunos ficaram confusos quanto ao fato de a segunda e terça-feira, 14 e 15/10, serem dias letivos. 

Lembrando que os docentes estavam no campus durante toda a segunda-feira e alguns realizaram suas 

atividades normalmente, até porque alunos se fizeram presentes. Novamente ressaltamos: o calendário 

acadêmico, votado e aprovado por todas as categorias institucionais, previa tais datas como dias 

letivos; 

 

2 – Em situações inesperadas, como falta de abastecimento de água, que ocorreu no ano passado, por 

exemplo, fazemos o possível para emitir nota oficial e compartilhar em todos os canais institucionais 

para conhecimento público, a fim de evitar transtornos para a comunidade. Infelizmente, apesar da 

facilidade, WhatsApp não é um recurso oficial de comunicação, apenas uma ferramenta que facilita a 

disseminação, ou seja, o compartilhamento das informações, publicadas, previamente, no site e 

perfis institucionais em redes sociais; 

 

3 - Ressaltamos que a gestão vem buscando estratégias para aproximar, ao máximo, o calendário 

institucional ao municipal, a fim de minimizar possíveis transtornos aos estudantes, mas, ao mesmo 

tempo, cumprindo os 200 dias letivos previstos pela LDB. Sabe-se que, em geral, nos primeiros meses 

do ano, sobretudo, em fevereiro, o município não oferece transporte devido ao recesso escolar. No 

entanto, as atividades do IFBA permanecem, no retorno do ano letivo. Nunca houve suspensão de 

aulas por iniciativa dos alunos nesse período, que encontram alternativas e comparecem ao Instituto 

para dar conta da conclusão da unidade letiva. 

 

Diante do exposto, contamos com a compreensão e colaboração de toda a comunidade, sobretudo, 

discente, e informamos que estamos, sempre, disponíveis para o diálogo. Aproveitamos a oportunidade 

para convocar todas as lideranças estudantis para participar de reunião na próxima segunda-feira, 21, às 

10h, no Laboratório de Informática 2, com o objetivo de alinharmos, da melhor maneira, essa e outras 

situações em prol do bem-estar coletivo, visando à manutenção da educação pública, gratuita e de 

qualidade ofertada pela nossa instituição. 

 

Beliato Santana Campos 

Diretor Geral Pro Tempore  

 


