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RESOLUÇÃO Nº 01,  DE 26 DE AGOSTO DE 2020, O DIRETOR GERAL DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 

CAMPUS DE SALVADOR, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo Sei nº 

23279.005527/2020-18 homologação em Reunião realizada na data de 14 de agosto de 2020, 

RESOLVE:  

Regulamentar o Ensino Remoto Emergencial do Campus de Salvador 

do IFBA para finalização do Semestre Letivo de 2019.2 dos Cursos 

INTEGRADO EJA, SUBSEQUENTES E DE GRADUAÇÃO. 

CONSIDERANDO:  

i)   RESOLUÇÃO N° 07/2020/IFBA/CONSUP/REITORIA, que aprovou o plano de medidas 

de proteção e redução de riscos para enfrentamento da emergência de saúde pública nacional e 

internacional, decorrente do Corona vírus (COVID-19), no âmbito do Instituto Federal da Bahia, 

e suspendeu as atividades presenciais no IFBA por tempo indeterminado, a partir de 20 de março 

de 2020;  

ii)  MEDIDA PROVISÓRIA N° 934, DE 1º DE ABRIL DE 2020, que estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrentes das medidas 

para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020;  

iii)  PORTARIA MEC N° 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020, que dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

Corona vírus – COVID-19, e revoga as Portarias MEC no 343, de 17 de março de 2020, no 345, de 

19 de março de 2020 e a no 473, de 12 de maio de 2020;  

iv) PARECER CNE N° 05/2020, que trata da reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, em razão da pandemia da COVID-19;  

v)   PORTARIA N° 617, DE 3 DE AGOSTO DE 2020, que dispõe sobre as aulas nos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio nas instituições do sistema federal de ensino, 

enquanto durar a situação da pandemia do novo Corona vírus - Covid-19. 
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vi) RESOLUÇÃO CONSUP Nº 19/08/2020, que dispõe sobre 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 

Corona vírus - COVID-19. 

 

 

Seção I 

DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

 

Art. 1º O Ensino Remoto Emergencial corresponde às atividades e estratégias didático-

pedagógicas desenvolvidas e acompanhadas pelos(as) docentes e mediadas ou não por meios e 

tecnologias da informação e comunicação, em função do distanciamento social provocado pela 

pandemia da COVID-19. 

 

Art. 2º As atividades, estratégias, meios, tecnologias e instrumentos dar-se-ão de forma remota, 

ou seja, em lugar e tempo diverso, com o objetivo de possibilitar aos(às) discentes  a conclusão do 

semestre 2019.2 dos cursos Integrado EJA, Subsequente e de Graduação. Dessa forma, 

favorecendo o vínculo com os estudos e contribuindo para a permanência e a conclusão com êxito 

da formação profissional discente. 

 

Art. 3º O processo de ensino-aprendizagem seguirá as orientações do Parecer do Conselho 

Nacional de Educação – CNE nº 5/2020, que estabelece alternativas para a substituição das 

atividades presenciais por outras não presenciais, dentre elas: 

 

i)  Autoavaliação: como um instrumento da avaliação formativa, auxilia os(as) estudantes a 

adquirirem uma capacidade cada vez maior de analisar suas próprias responsabilidades, os 

pontos positivos e negativos do processo de ensino-aprendizagem. Recomenda-se que as 

atividades de autoavaliação sejam realizadas, preferencialmente, de forma assíncrona; 

ii)  Realização de atividades on-line síncronas (aquelas em que é necessária a participação 

do(a) estudante e do(a) docente no mesmo instante e no mesmo ambiente virtual de acordo 

com a disponibilidade tecnológica; 

iii) Oferta de atividades on-line assíncronas (aquelas consideradas desconectadas do 

momento real e/ ou atual) de acordo com a disponibilidade tecnológica. Recomenda-se que 

estas atividades tenham prioridade, em relação às atividades síncronas; 
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iv)  Distribuição de vídeos educativos, de curta duração, por meio de plataformas digitais, 

mas sem a necessidade de conexão simultânea, seguidos de atividades a serem realizadas 

com a orientação do(a) docente. Deve-se atentar para as questões de direitos autorais na 

exibição de vídeos em instituições públicas; 

v)  Realização de atividades acadêmicas com a orientação do(a) docente, a exemplo de 

estudos dirigidos, pesquisas, entrevistas, experiências, vivências, simulações, mapas 

conceituais, resumos, fichamentos, produção textual, seminários on-line e outras; 

vi) Elaboração de pesquisas com o objetivo de proporcionar a prática do método científico, 

a partir do estudo de determinado tema, com levantamento de objetivos, hipóteses, 

justificativas, discussão teórica, metodologias, conclusão e referências bibliográficas; 

 

vii) Realização de debates em grupo em fóruns, quizes (jogos mentais) enquetes, 

questionários e avaliações on-line; 

 

viii)   Criação de materiais relacionados aos conteúdos estudados: cartilhas, blogs, páginas 

em redes sociais, materiais instrucionais, mapas mentais, vídeos, protótipos, dentre outros; 

 

ix)  Utilização de objetos de aprendizagem reunidos nos repertórios de conteúdos públicos 

da internet, tais como a Rede Interativa Virtual de Educação (Rived), do Ministério Público 

de Educação, que dispõe de conteúdos interativos em todas as áreas do Ensino Médio, que 

podem colaborar com os cursos Integrado EJA e Subsequente, uma vez que têm 

componentes curriculares da educação básica; 

 

x)  Utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype 

etc.) para estimular e orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o 

uso de cada uma dessas redes sociais; 

 

xi)  Substituição de atividades presenciais relacionadas à avaliação, processo seletivo, 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e aulas de laboratório, por atividades não 

presenciais, considerando o modelo de mediação de tecnologias digitais de informação e 

comunicação adequado à infraestrutura e interação necessárias. 
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Seção II 

 

DAS PLATAFORMAS A SEREM UTILIZADAS 

 

 

Art. 4º Utilizar prioritariamente o Moodle, RNP, Teams e pacote Google, nessa sequência. Porém, 

destacamos que a CNE Nº 05/2020 enfatiza que “as plataformas que serão utilizadas serão de 

livre escolha do docente, como por ex.: Moodle, RNP, Google Classroom, WhatsApp, Youtube, E-

mail etc. O/a professor/a poderá acertar com a turma ou aluno/a qual é a melhor plataforma para 

o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas”.  

Parágrafo único: Ficará a cargo da Gerência de Gestão de Tecnologia da Informação (GGTI) 

atuar como suporte técnico aos(às) docentes para a execução das atividades remotas e 

disponibilizar diferentes canais de comunicação para tais atividade. 

 

Seção III 

 

DOS(AS) DOCENTES 

 

  

Art. 5º Caberá ao(à) docente registrar no SUAP e  apresentar à turma o plano de curso do 

componente curricular  (exemplo em Anexo I) para finalização do semestre 2019.2. É importante 

destacar, no plano, as datas e os prazos para realização das atividades. 

 

§ 1º Sugere-se que os(as) docentes se articulem com os(as) demais docentes da turma ou 

semestre letivo a fim de encontrar possibilidades de realização de atividades integradoras entre 

os componentes curriculares, a fim de estimular a interdisciplinaridade. 

 

§ 2º  Sugere-se criar um roteiro de estudo e/ou ordenação das disciplinas com horários 

preestabelecidos, a fim de facilitar a organização das atividades nas formas síncronas e 

assíncronas para realização das tarefas. 

 

Art. 6º Recomenda-se que cada docente atue como mediador(a) nas atividades  síncronas (on-line) 

e oriente as atividades assíncronas (off-line) com intuito de finalização do semestre letivo 2019.2, 

dimensionando adequadamente as atividades, tanto em termos quantitativos, como em 

complexidade e nível de aprofundamento. 
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Art. 7º As atividades síncronas e assíncronas devem ser mensuradas em hora aula e também 

deverão ser registradas no SUAP. 

 

Parágrafo Único Nas atividades assíncronas propostas, o(a) docente deverá atribuir um 

quantitativo de horas, tal como se fossem as horas realizadas em sala de aula.  

 

Art. 8º  Os(as) docentes deverão evitar estabelecer prazos com horários fixados e impreteríveis, 

devido às inconsistências na rede de internet, assim como atuar com prazos compatíveis com a 

complexidade das atividades e disponibilidade de recursos. 

 

Art. 9º Os(as) Docentes registrarão a frequência dos estudantes no SUAP, tanto para atividades 

síncronas como para assíncronas, e encaminharão para a Coordenação do(s) Curso(s) a Lista de 

Ausentes. 

Art. 10 Os(as) docentes deverão efetuar o planejamento do conteúdo que resta para a conclusão 

de sua disciplina, contemplando as datas, as atividades de estudo, as avaliações e 

indicação/fornecimento do material instrucional, e deverão dar conhecimento prévio aos 

estudantes.   

 

Art. 11 Recomenda-se que os(as) docentes disponibilizem  materiais didáticos (apostilas, artigos, 

videoaulas, links para materiais on-line, dentre outros) para as atividades assíncronas, pois 

possibilitará o processo de aprendizagem dos(as) discentes. 

 

Art. 12 Caberá ao(a) docente apresentar uma metodologia flexível e adequada às condições de 

acessibilidade e literacia (letramento) digitais do(as) discentes da turma para realização das 

atividades remotas síncronas e assíncronas, quando for necessário poderá solicitar a colaboração 

da equipe pedagógica.  

 

Art. 13  Caberá aos(às) docentes participarem de reuniões de coordenação e de outras instâncias 

da gestão do ensino,  para o planejamento, acompanhamento e avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, com o objetivo de reconhecer as limitações e potencialidades decorrentes da ação 

docente/discente no ensino emergencial remoto e reorientar os objetivos, estratégias e práticas. 

 

 

Seção IV 

 

DOS(AS) DISCENTES 

 

 Art. 14 Deverá ser assegurado aos(às) discentes o papel, compartilhado com os(as) docentes, de 

protagonistas do processo de ensino e aprendizagem em todas as atividades remotas. 
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Art. 15 Caberá ao(à) discente o cumprimento dos prazos estabelecidos no programa enviado 

pelo(a) docente para finalização de cada componente, sendo a flexibilização dos prazos facultada 

ao(à) docente, quando couber. 

 

Art. 16 Recomenda-se ao(à) discente que adote uma postura pessoal proativa frente ao novo 

momento de ensino remoto emergencial e  realize, sempre que necessários, estudos e pesquisas 

acerca das tecnologias de informação e comunicação. Além disso, deve sempre manter a 

comunicação com o(a) docente,  coordenador(a) de curso ou setor pedagógico, quando tiver 

dificuldades.  

 

  

Seção V 

 

DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

  

Art. 17 As duas primeiras semanas de atividades serão de acolhimento, adaptação às plataformas 

digitais e diagnóstico, sendo este processo planejado e executado pelas coordenações dos cursos, 

departamentos, representantes da DEPAE, DAEP, DAES, DAEAD e Diretoria de Ensino: 

 

i)  Neste primeiro momento, os estudantes também preencherão o formulário diagnóstico 

on-line (Anexo Il);   

 

ii) Não serão aplicadas avaliações nas duas primeiras semanas de atividades;  

 

iii) As atividades terão caráter formativo, com vistas à orientação e à ambientação no uso 

das plataformas digitais que serão utilizadas durante o período do ensino remoto 

emergencial.  

 

Art. 18 Em relação aos componentes curriculares das áreas técnicas ou componentes de 

laboratório e que têm em sua programação regular atividades práticas de laboratórios, estas devem 

ser substituídas por atividades equivalentes (p. ex.: simulações computacionais, vídeos-aulas etc.) 

que dispensem a realização em ambiente de laboratório, conforme orientação do Parecer CNE Nº 

05/2020. 

 

Parágrafo Único  Nos casos dos estudantes em fase de integralização curricular, a carga 

horária de atividades práticas não realizadas deverá ser convertida em atividades teóricas, 

devendo estar registrado em plano de curso/ensino/atividades (como for definido). 
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Art. 19 Os instrumentos de avaliação devem ser diversificados e adaptados à realidade 

digital/remota. 

  

Art. 20  As regras de trancamento parcial e total serão flexibilizadas. Todos(as) estudantes terão 

direito   ao trancamento,  sem gerar qualquer prejuízo no que se refere ao tempo de integralização 

do curso.  

 

 § 1º  Aos(as) estudantes do curso integrado semestral só é permitido o trancamento 

total; 

 

§ 2º Os(as) estudantes da graduação também será permitido o cancelamento da 

componente; 

 

§ 3º Os(as) estudantes terão até o dia 18/09/2020 para solicitar trancamento parcial ou 

total ou cancelamento. 

 

 

Art. 21 Sugere-se que os encontros síncronos, caso sejam gravados, sejam disponibilizados pelo(a) 

docente através de link, mediante seu consentimento. Caso a gravação não seja disponibilizada, 

o(a) docente deve dar acesso ao material para que o(a) estudante possa acessar o conteúdo através 

de outros meios. 

  

Art. 22 Deve haver o predomínio de atividades assíncronas sobre as atividades síncronas. 

 

Art. 23 A realização dos encontros síncronos deve respeitar os horários dos componentes 

curriculares do semestre letivo 2019.2. 

 

 

Seção VI 

 

DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E PSICOSSOCIAL 

 

     

Art. 24  O atendimento pedagógico e psicossocial continuará ocorrendo de modo remoto pela 

equipe especializada da Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante (DEPAE), que 

tem atendido e acompanhado os estudantes através de diversos canais (e-mail, telefone, página no 

Instagram, WhatsApp, Hangouts e RNP). 
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Art. 25  A Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) 

continua acompanhando o processo de ensino-aprendizagem dos(as) estudantes com deficiência1 

e está disponível para auxiliar os(as) docentes no que for necessário para o melhor 

desenvolvimento das atividades: 

 

i) Em relação aos(às) estudantes surdos(as), o ensino emergencial remoto deverá ser  

realizado com o apoio dos(as) tradutores/intérpretes de Libras, através da interpretação de 

aulas, traduções de vídeos e textos e realização de avaliações em Libras, dentre outras 

possibilidades. É necessária atenção aos prazos e quantitativo de materiais disponibilizados, 

uma vez que a Libras é a língua materna desses sujeitos, o que demanda a tradução dos textos 

e materiais acadêmicos, devendo os(as) docentes dimensionar os prazos; 

 

ii) Em relação aos(às) estudantes com deficiência visual, o ensino remoto emergencial será 

realizado com o apoio das transcritoras de Braille, que realizarão a adaptação do material 

didático para adequação aos leitores de tela. Atenção a impossibilidade de leitura de imagens 

e figuras. Considerando o resíduo visual de alguns/algumas estudantes, deve-se ter atenção 

com o uso frequente e demasiado de telas, devendo os(as) docentes dimensionar as 

atividades; 

 

iii)  Em relação aos(às) estudantes com deficiência física, o ensino remoto emergencial, no 

caso dos(as) estudantes que demandam de ledor/transcritor nas atividades presenciais, 

orienta-se o cuidado dos(as) docentes no dimensionamento das atividades, evitando 

atividades orais, escritas e demasiadamente longas; 

 

 iv) Em relação ao estudante com transtorno do espectro autista (TEA), será necessária uma 

maior mediação dos conteúdos e dimensionamento das atividades para as condições 

específicas do estudante; 

 

v) Em relação aos(às) estudantes com deficiência intelectual, é necessário o 

dimensionamento do ensino remoto emergencial e dos materiais didático-pedagógicos. 

Podem ser necessárias a utilização de meios não digitais e adaptações desses materiais. Caso 

seja possível, sugere-se a implantação de monitoria, para o acompanhamento específico na 

mediação do aprendizado.  

 

 

 

 

 

 
1 As demandas e o atendimento aos(às) estudantes com deficiência, no contexto do ensino remoto 
emergencial, está descrito detalhadamente no Processo SEI  23279.004463/2020-38. 
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Art. 26 Os contatos das áreas desta Diretoria Adjunta estão descritos na Seção VIII, Das 

Disposições finais. 

 

 

Seção VII 

 

DA ACESSIBILIDADE DIGITAL E TECNOLÓGICA 

 

  

Art. 27 O campus Salvador, através dos recursos da assistência estudantil devidamente destinados 

a esse fim, disponibilizará o acesso à internet aos(às) estudantes que declararem a necessidade, 

através de formulário (Anexo II), em momento oportuno, assim que a questão for regulamentada 

pelo Conselho Superior do IFBA (CONSUP). Os estudantes que já recebem auxílios por meio do 

Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) e auxílio financeiro estudantil em caráter 

emergencial continuarão recebendo os recursos, conforme planejamento da Comissão de Gestão 

da Política de Assistência Estudantil do campus.  

 

Art. 28 O formulário desenvolvido pela Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante 

(DEPAE) será aplicado durante as ações de acolhimento, em parceria com coordenações de curso 

e docentes. 

 

Parágrafo Único  O formulário será  aplicado de forma on-line (link do sistema PAAE) e 

será de resposta obrigatória dos(das) discentes. 

 

 

Art. 29 O acesso a equipamentos poderá ocorrer através de empréstimo de equipamentos do 

campus e será exigido aos(às) estudantes o preenchimento do formulário disposto no Anexo II e 

assinatura de Termo de responsabilidade pela retirada e guarda do equipamento. 

 

 

Seção VIII 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 30  Em caso de dúvidas, os(as) discentes devem buscar informações com as Coordenações 

de Curso e/ou com a DE e suas diretorias adjuntas, através dos meios dispostos abaixo: 
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i) No caso dos cursos do Integrado EJA e Subsequentes, as(os) pedagogas(os) responsáveis 

pelas turmas também estarão acompanhando o processo de ensino-aprendizagem. No caso 

dos cursos de Graduação, o estudante será atendido sob demanda. 

 

CONTATOS  

Diretoria de Ensino (DE) de@ifba.edu.br 

Diretoria Adjunta do Ensino Superior 

(DAES) 

daes.salvador@ifba.edu.br 

Diretoria Adjunta do Ensino Técnico 

(DAEP) 

daep.ssa@gmail.com 

daep.ssa@ifba.edu.br/@daep-ssa 

Diretoria Adjunta de Educação a 

Distância 

daead.salvador@ifba.edu.br 

ead.ssaifba@gmail.com/@daead.salva

dor.ifba 

Diretoria Adjunta Pedagógica e de 

Atenção ao Estudante (DEPAE) 

depae@ifba.edu.br 

@depae_ifba/(71) 99644-5075 

(WhatsApp) 

DEPAE - Pedagogia pedagogia.ifbassa@gmail.com 

DEPAE - Serviço Social e Psicologia gtpaeifba.ssa@gmail.com 

psicologia.ifba.salvador@gmail.com 

71 99942-9330 (whatsapp) 

DEPAE - CAPNE capne.salvador@ifba.edu.br 

Gerência de Gestão da Tecnologia da 

Informação (GGTI) 

ggti.ssa@ifba.edu.br 

Curso de Saneamento saneamento.ssa@ifba.edu.br 

Curso de Automação automacao@ifba.edu.br 

Curso de Eletrônica eletronica.ssa@ifba.edu.br/ 

dae.ssa@ifba.edu.br 

Curso de Eletrotécnica eletrotec@ifba.edu.br 

coordenacaoeletrotecnica@gmail.com 

mailto:daep.ssa@gmail.com
mailto:daep.ssa@ifba.edu.br
mailto:eletronica.ssa@ifba.edu.br/
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Curso de Hospedagem coturssa@ifba.edu.br 

Curso de Mecânica mecanica@ifba.edu.br 

Curso de Administração graduacao.adm@ifba.edu.br 

Curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

ads@ifba.edu.br 

Curso de Eventos cte.salvador@ifba.edu.br 

Curso de Engenharia Industrial Elétrica engeletrica@ifba.edu.br 

Curso de Engenharia Industrial 

Mecânica 

ceim@ifba.edu.br 

Curso de Engenharia Química eng.quimica@ifba.edu.br 

engquim.ifba.ssa@gmail.com 

Curso de Licenciatura em Física licfissa@ifba.edu.br 

Curso de Licenciatura em Geografia ccgeo.salvador@ifba.edu.br 

Curso de Licenciatura em Matemática licmat.ssa@ifba.edu.br 

Curso de Radiologia radiologia@ifba.edu.br 

secrad@ifba.edu.br 

 

 

  

 

Art. 31 É importante enfatizar que esse conjunto de atividades remotas de ensino propostas neste 

documento será aplicado em caráter emergencial e excepcional e não se traduz, em sua concepção 

e aplicação, em educação a distância, pois, de acordo com o projeto político pedagógico do IFBA, 

esses cursos são presenciais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radiologia@ifba.edu.br
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Art. 32 O retorno das atividades para conclusão do semestre letivo de 2019.2 depende da 

autorização do CONSUP e será realizada no período de 31/08/2020 - 31/10/2020. 

 

Art. 33  Os casos omissos devem ser dirimidos no âmbito da Diretoria de Ensino, do 

Comitê  Local do campus e, em última instância, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

Art. 34  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Elaborado por Campus de Salvador: 

 

Diretoria Geral 

Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Corona vírus(COVID-19 

Diretoria de Ensino - Daep - Daes - Depae - Daead 

Coordenadorias de Curso 

Chefias dos Departamentos Acadêmicos 
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ANEXO I 

 

Plano de Atividades com o uso de ferramentas digitais: 

 

Tipo de atividade:  

Tema:  

Curso:  

Docentes envolvidos/as:  

Relação interdisciplinar: (indicar, caso haja, as 

disciplinas contempladas nas atividades) 

 

Público-alvo:  

Data de início:  

Data de término:  

Meios ou ferramentas de realização:  

Objetivos: 

Conteúdos relacionados: 

Metodologia: 

Material de apoio (links de videoaulas, sites ou Google drive, páginas do livro didático e/ou 

relação de anexos a serem enviados): 

Resultados esperados: 
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ANEXO II - FORMULÁRIO (ITEM 3.1) 

 

DADOS PESSOAIS  (TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS) 

 

1) Nome completo: 

2) Data de nascimento: 

3) Cidade e Bairro em que reside:            

4) Matrícula IFBA: 

5) RG: 

6) CPF: 

7) Banco: 

8) Agência: 

9) Tipo da conta (corrente ou poupança): 

10) Número da conta: 

11) Forma/Nível de ensino (Integrado EJA, Subsequente ou Superior): 

12) Curso: 

13) Como você se autodeclara, de acordo com a classificação de cor/raça do IBGE? 

Branca/Preta/Amarela/Parda/Indígena/Outros 

14) Ingressou por cotas? Sim (tipos)/  Não/ Não sei  

15) Pessoa com deficiência e/ou necessidade específica?  Sim (tipos)/  Não 

16) Conclui o curso neste semestre de 2019.2? 

17) Você é bolsista PAAE? (colocar opções dos auxílios PAAE, emergencial, não selecionados 

etc.) 

18) Qual a sua forma de acesso à internet? (dados móveis, wi-fi, ambos, compartilhamentos) 

19) O que possui de equipamento tecnológico para acompanhar as aulas? (celular, notebook, 

computador, tablet, nenhum...) 

 

 

DADOS PEDAGÓGICOS E PSICOSSOCIAIS  (TODOS OS ITENS SÃO 

OBRIGATÓRIOS) 

 

20) Com quem você mora atualmente? 

21) Como estão as relações familiares? 

22) Qual a sua situação de trabalho? (que tipo de atividade realiza? formal ou informal? qual a 

faixa de renda?) 

23) Qual a situação de trabalho das pessoas que moram com você? (que tipo de atividade realiza? 

formal ou informal? qual a faixa de renda?) 

24) Você ou sua família participa de programa sociais, como Bolsa Família, BPC, Minha Casa 

Minha Vida, Auxílio Emergencial do Governo Federal devido à pandemia?  

25) Possui cadastro no CADÚnico e número NIS? 
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26) Qual a renda familiar bruta da sua família (somando a remuneração de todas as pessoas que 

vivem com você)? 

(  ) Até um salário mínimo  (  ) 1 salário mínimo  (   ) De 1 a 3 salários mínimos  (  ) De 3 a 5 

salários mínimos  (   ) Acima de 5 salários mínimos 

27) Você recebe algum auxílio da instituição? Pode marcar mais de uma opção. 

(   ) Bolsa de iniciação científica    (   ) Bolsa de extensão   (   ) Auxílio alimentação   

(   ) Auxílio moradia   (   )  Auxílio transporte   (   ) Auxílio de cópia e impressão 

28) Antes de ingressar no IFBA, na etapa anterior de ensino, estudou em escola pública ou privada?  

29) Você tem um local para estudo? 

30) Caso sim, considera esse local apropriado para estudar? 

31) Você consegue manter uma rotina de estudos? 

32) Qual o tempo médio que consegue dedicar aos estudos por dia (menos de 1hora, entre 1-2horas, 

entre 2-3horas, entre 3-4horas, 4horas ou mais) 

33) Existe(m) alguma(s) disciplina(s) que você acha que terá dificuldade de estudar no ensino 

remoto emergencial?   

34) Possui algum comprometimento de saúde, física ou mental?  

35) Você faz uso de alguma medicação de uso contínuo? 

36) Realiza algum tipo de acompanhamento psicológico/psiquiátrico?  

37) Conseguiu manter esse acompanhamento durante o período da pandemia da COVID-19? 

38) Conhece os setores que realizam o acompanhamento do estudante e das atividades de ensino?  

 

Assinale os que conhece abaixo: 

DIRETORIA DE ENSINO, DEPAE, CAPNE, DIREC, DAEP, DAES, SAAE, COORD. CURSO  

 

DECLARAÇÕES (TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS) 

 

*Declaro que necessito do auxílio disponibilizado pelo IFBA Campus Salvador para acesso às 

atividades do ensino remoto emergencial. (obrigatória, sim/não) 

* Declaro que não tenho acesso aos meios digitais e necessito de material impresso para 

acompanhamento às aulas, sendo o responsável pela retirada destes no campus. (obrigatório, 

sim/não) 

* Declaro que todas as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo inteira 

responsabilidade pelo inteiro teor, sob as penas da lei. (obrigatória, sim) 

 

 


