INFORMATIVO 01/2020: GESTÃO CAMPUS SANTO AMARO

Cumprimentando-os cordialmente, dirigimo-nos a toda a comunidade do Instituto Federal
da Bahia - Campus de Santo Amaro para informar que, conforme a Resolução CONSUP
nº 07 de 22/03/2020, continuamos com a suspensão das atividades acadêmicas e
administrativas presenciais por tempo indeterminado. As atividades administrativas que
podem ocorrer remotamente estão sendo realizadas, e os setores podem ser acionados
pelos e-mails disponibilizados no site institucional. Devido a suspensão dos calendários
letivos conforme a resolução supracitada e Nota de 20/04/2020 a Pró-Reitoria de Ensino
nos orienta a: “Enquanto durar a suspensão do calendário acadêmico no IFBA, está
facultado aos professores e aos técnicos a manutenção de contato com os estudantes,
recomendando-lhes orientações ou atividades que ajudem a manter uma rotina de
estudos. No entanto, está expressamente vedado a utilização de qualquer exercício ou
trabalho acadêmico a distância para fins de cômputo de carga horária ou de avaliação” .
Por essa razão, não serão ministradas aulas virtuais nem disponibilizadas atividades com
a intenção de computar carga horária das disciplinas. Os docentes poderão realizar
atividades utilizando-se de ferramentas virtuais com o intuito de estimular a
aprendizagem, ampliar a interação dos estudantes com profissionais do próprio instituto e
de outras instituições, provocar o interesse por discussões para além dos conteúdos
formais.
Com relação ao pagamento das bolsas e/ou auxílios do PAAE, informamos que já está
sendo providenciada a regularização do pagamento do mês de março/2020. O pagamento
das bolsas e/ou auxílios referentes aos meses de abril e maio/2020 será realizado, com a
substituição do auxílio transporte por outro auxílio e/ou bolsa. A substituição do referido
auxílio dar-se-á devido à sua natureza específica, contudo não haverá prejuízo aos
bolsistas.
A seleção dos estudantes que pleitearam bolsa e/ou auxílio através do Edital nº 01 de 06
de fevereiro de 2020 está sendo finalizada pela assistente social do campus e o resultado
será divulgado no site institucional do campus. A previsão é de que os selecionados
recebam a bolsa e/ou auxílio a partir do mês de abril de 2020.
Informamos também que, conforme Resolução nº 08, de 17/04/2020, que trata do auxílio
emergencial para estudantes em vulnerabilidade social, o Campus de Santo Amaro criou
uma comissão local para elaborar o edital para seleção dos estudantes que desejam
pleitear estes recursos. O edital será publicado, em breve, no site institucional do campus.
Por fim, a gestão do Campus de Santo Amaro, ao longo desse período, está trabalhando
e planejando ações que contribuam com a superação desta fase difícil e para amenizar os
efeitos da suspensão do calendário acadêmico.

