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1 INTRODUÇÃO

O presente Planejamento do retorno às atividades acadêmicas presenciais - Ano letivo 2021 é um

documento norteador das atividades acadêmicas realizadas durante a Fase 2 do Plano de Retomada

Gradual às Atividades Acadêmicas Presenciais do ano letivo de 2021, que iniciará em 16 de dezembro de

2021. Esse documento atende ao disposto na Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021, no seu artigo

39:

A Diretoria de Ensino/Acadêmica de cada campus ou equivalente junto com as
Coordenações de Curso e Coordenação Pedagógica deverão organizar o planejamento do
retorno às atividades acadêmicas presenciais, com orientações curriculares e pedagógicas,
definindo o modelo de retorno às aulas, os componentes curriculares ofertados e atividades
práticas conforme os PPCs, mediante aprovação do Conselho de Campus, assessorado
pelos Comitês Locais de Prevenção e Combate a COVID-19 e com base nas resoluções
vigentes e suas atualizações.

Diante do arrefecimento do contexto de pandemia e dos debates amplos sobre o retorno gradativo

das atividades presenciais, o Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

aprovou Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos cursos

técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito da instituição. Compreendendo as Fases

previstas que levam em consideração atividades permitidas em cada fase de acordo com critérios de

avaliação de monitoramento, o documento dá as bases para o levantamento de dados necessários para o

Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus - COVID-19, junto à

comunidade escolar e ao Conselho de Campus definir o modo e o momento oportuno para entrar ou

regressar a cada fase, que são quatro no total. Em paralelo a isso, as Atividades Educacionais Não

Presenciais Emergenciais continuarão para os que, segundo os critérios, não puderem estar no presencial.

As orientações estão dispostas na Resolução n° 30, de 23 de dezembro de 2020.

Objetivos principais da adoção das AENPE, destacam-se:

a) Manutenção do vínculo com as/os estudantes e mitigação dos prejuízos aos processos de
aprendizagem decorrentes da pandemia;
b) Caráter optativo as/os estudantes, sem prejuízo à continuidade dos componentes em que
se encontram matriculados, de forma presencial;
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c) Desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas, de acordo com as necessidades
educacionais das/os estudantes;
d) Autonomia e flexibilidade dos campi e de suas comunidades para a definição das
estratégias pedagógicas a serem utilizadas;
e) Excepcionalidade e temporalidade limitada ao contexto da pandemia para as Atividades
de Ensino Não Presenciais Emergenciais.

Os documentos principais de orientações para esse momento, juntamente com calendários,

horários, projetos pedagógicos curriculares e normas estão compilados no site

(https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1/aenpes-ano-letivo-2021) e nos combos

Docentes (Link: http://gg.gg/w610f ) e Discentes (Link:http://gg.gg/w610o ). Vale um destaque para as

Diretrizes para as Atividades Educacionais Não Presenciais - Ano letivo 2021 - IFBA Campus Simões

Filho, que também está no combo e traz as orientações principais sobre o desenvolvimento do trabalho

acadêmico, em contexto remoto. Seguimos também as orientações dispostas no Plano de Contingência

Institucional do IFBA frente à Pandemia do SARS-COV-2, aprovado pela Resolução nº 20, de 26 de

agosto de 2020:

Cabe aos Campi, por meio das Coordenações de Curso, Equipes Pedagógicas, CAPNES/NAPNES,
Docentes e Técnicos Administrativos em Educação, a definição dos componentes curriculares e
conteúdos a serem trabalhados por meio de Atividades Pedagógicas não Presenciais considerando as
especificidades desses componentes, bem como a habilidade das(os) docentes com o uso das
ferramentas digitais e computacionais, observados os impedimentos legais.

No que tange o Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e

administrativas nos cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, a Fase 1 compreende as seguintes atividades

permitidas:

Art. 8º - As atividades permitidas para a fase 1 são:
I. Preparação do campus para retorno de atividades acadêmicas e administrativas
presenciais previstas na próxima fase.
II. Dimensionamento do número de servidores(as) e dos setores que retornarão ao trabalho
presencial previstas na próxima fase.
III. Mapeamento dos espaços a serem utilizados nos campi e na reitoria segundo os
protocolos sanitários previstos no Plano de Contingência do IFBA e nos manuais de
biossegurança do CONIF.
IV. Verificação da existência de infraestrutura, equipamentos, materiais e equipes
necessárias para a garantia das condições sanitárias para o acionamento da fase seguinte.

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1/aenpes-ano-letivo-2021
http://gg.gg/w610f
http://gg.gg/w610o
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V. Atividades acadêmicas facultativas para turmas concluintes para a realização de
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), cumprimento de estágio supervisionado e
práticas de laboratórios, além do desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão,
desde que garantida a obediência a todas as normas de segurança previstas no Plano de
Contingência e respeitando as especificidades de cada área.

Este Planejamento está organizado para contemplar a realização dos componentes curriculares

práticos nos laboratórios do campus. O público-alvo são os concluintes das modalidades Ensino Técnico

integrado ao Ensino Médio, Subsequente e Superior, compreendendo que esses discentes estão em fase

de finalização dos seus cursos e que a prática dos conhecimentos teóricos desenvolvidos ao longo do ano

letivo é de suma importância para a sua preparação como profissional. Vale destacar também que é

facultado o retorno dos servidores e discentes, considerando a preservação de saúde, o que é destacado

nos artigos a seguir da Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021:

Art. 31 - Até a fase 3 será facultado o retorno às atividades presenciais aos(às)
servidores(as) e estudantes que residam com pessoas pertencentes ao grupo de risco da
COVID-19 ou crianças e adolescentes cujas comorbidades ou faixa etária ainda não
tenham sido alvo do plano de vacinação local ou que ainda não estejam com o ciclo de
imunização completo, incluindo dose de reforço quando for o caso.
Art. 32 - Até a fase 3 será facultativo o retorno às atividades presenciais às servidoras,
estudantes e estagiárias gestantes, bem como aos(às) servidores(as) e estudantes
imunossuprimidos ou que compõem o grupo de risco da COVID-19.
Art. 33 - Será facultativo o retorno às atividades presenciais aos estudantes pertencentes ao
público da Educação Especial até a fase 3, mediante orientações e acompanhamento do
NAPNE ou CAPNE.

Diante dos dispositivos legais, e do debate empreendido entre Departamento de Ensino,

Coordenações de curso e de área, Coordenação técnico-pedagógica, Técnicos Administrativos, Comitê

Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus - COVID-19 e Conselho de Campus

produzimos a proposta a seguir detalhada para as atividades acadêmicas no Campus de Simões Filho no

ano letivo de 2021, considerando a entrada na Fase 1, do Plano de Retomada Gradual às Atividades

Educacionais Não Presenciais Emergenciais, sem perder de vista que ainda estamos em contexto

complexo e muito desafiador, consequência de uma pandemia que nos impeliu a promover o

distanciamento social e que inviabilizou o trabalho dentro das instalações de nosso campus.
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2 OBJETIVOS

1- Manter o diálogo acadêmico com os estudantes.

2 - Possibilitar que os estudantes concluintes realizem os componentes curriculares práticos nos
laboratórios do campus.

3 - Habilitar os estudantes no exercício da sua futura prática profissional.

4 - Possibilitar o cumprimento de carga horária/créditos/disciplinas.

3 COMPONENTES CURRICULARES PRÁTICOS OFERTADOS NA FASE 2

Os componentes curriculares que serão ofertados na primeira fase do Plano de Retomada Gradual

estão dispostos nos Projetos Pedagógicos Curriculares e já estavam sendo ofertados, de modo adaptado,

com uso de simuladores e gravações de práticas, de modo geral, durante a realização das Atividades

Educacionais Não Presenciais Emergenciais. A partir dessa etapa, esses componentes também

acontecerão nos laboratórios do campus, privilegiando esse momento de contato com a prática e

experimentos que serão vivenciados pelos estudantes quando de seu exercício profissional. A seguir,

serão listados os componentes que serão ofertados a partir da Fase 1, juntamente com o docente

responsável:

3.1. CURSO TÉCNICO INTEGRADO ENSINO MÉDIO

3.1.1 Mecânica

Série Componente curricular Laboratório Docente Responsável

4º Informática aplicada Informática Maria Teresinha
Tamanini e Carlos Sá

4º Processos de fabricação Usinagem Rúi Mota

4º Inspeção de equipamentos Ensaios mecânicos Maria Cléa
Albuquerque
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3.1.2 Eletromecânica

Série Componente curricular Laboratório Docente
Responsável

4º Informática aplicada Informática Maria Teresinha
Tamanini e Carlos
Sá

2º Medidas Elétricas Eletrotécnica Irênio Silva

3.1.3 Metalurgia

Série Componente curricular Laboratório Docente
Responsável

4º Informática aplicada Informática Maria Teresinha
Tamanini e Carlos
Sá

4º Inspeção de equipamentos Ensaios mecânicos Maria Cléa
Albuquerque

3.1.4 Petróleo e Gás Natural

Série Componente curricular Laboratório Docente
Responsável

4º Informática aplicada Informática Maria Teresinha
Tamanini e Carlos
Sá
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3.2 SUBSEQUENTE

3.2.1 Mecânica

Semestre Componente curricular Laboratório Docente Responsável

4º Processos de fabricação Usinagem Rúi Mota

3.2.2 Eletromecânica

Não será ofertada nesta etapa

3.2.3 Petróleo e Gás Natural

Não será ofertada nesta etapa

3.3  SUPERIOR

3.3.1 Licenciatura em Eletromecânica

Semestre Componente curricular Laboratório Docente
Responsável

Desenho assistido por
computador

Informática Carlos Sá

3.3.2 Engenharia Mecânica

Semestre Componente curricular Laboratório Docente
Responsável

Desenho assistido por Informática Carlos Sá
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computador

4 ESPAÇO DA APRENDIZAGEM: LABORATÓRIOS

Os laboratórios serão os espaços prioritários de realização de aulas na Fase 1. Esses locais, durante

todo o período de trabalho remoto, foram objeto de manutenção semanal, realizada pelos técnicos de

laboratórios do campus. Dessa forma, esses ambientes estão preparados para receber os discentes neste

primeiro momento de retorno gradual. Os laboratórios que não possuírem janelas, portões que facilitem a

ventilação, ou que utilizam exclusivamente ar-condicionado, por causa dos equipamentos, não poderão

ser utilizados, à exceção de algumas situações em que se fizer necessário o uso do aparelho. A preparação

dos ambientes foi realizada, levando em consideração os protocolos de biossegurança e conforme o Plano

de Contingência do campus Simões Filho.

A seguir, destacamos os laboratórios que serão utilizados na Fase 1 por curso e componente

curricular, com a respectiva quantidade de alunos por aula prática, respeitando o distanciamento de 1

metro entre as pessoas e a presença de um 1 estudante por bancada ou equipamento, metragem prevista

pelos protocolos de biossegurança construídos pelo Comitê COVID-19 local. Além disso, sinalizamos a

quantidade de alunos por turma, a partir de dados extraídos nos diários do SUAP. Vale ressaltar que, de

acordo com o plano de ensino do componente curricular, o docente planejará dentro do cronograma o

momento mais adequado para a realização das práticas e a divisão de grupos de alunos para ida às aulas

práticas, a depender de cada caso.
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4.1. CURSO TÉCNICO INTEGRADO ENSINO MÉDIO

CURSO COMPONENTES
CURRICULARES

LABORATÓRIOS QUANTIDADE
POSSÍVEL DE
DISCENTES
POR AULA

QUANTIDADE
DE ALUNOS
POR TURMA

Mecânica Informática
aplicada

Informática 2 21 21

Processos de
fabricação

Usinagem
11 21

Inspeção de
equipamentos

Ensaios mecânicos 25 21

Eletromecânica Informática
aplicada

Informática 2 21 26

Medidas elétricas Eletrotécnica 8 37

Metalurgia Informática
aplicada

Informática 2 21 37

Inspeção de
equipamentos

Ensaios mecânicos 25 37

Petróleo e Gás
Natural

Informática
aplicada

Informática 2 21 25
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4.2 SUBSEQUENTE

CURSO COMPONENTES
CURRICULARES

LABORATÓRIOS QUANTIDADE
POSSÍVEL DE
DISCENTES
POR AULA

QUANTIDADE
DE ALUNOS
POR TURMA

Mecânica Processos de
fabricação

Usinagem 11 10

Eletromecânica - - - -

Petróleo e Gás Natural - - - -

4.3  SUPERIOR

CURSO COMPONENTES
CURRICULARES

LABORATÓRIOS QUANTIDADE
POSSÍVEL DE
DISCENTES
POR AULA

QUANTIDAD
E DE
ALUNOS POR
TURMA

Licenciatura em
Eletromecânica

Desenho assistido
por computador

Informática 2 21 29

Engenharia Mecânica Desenho assistido
por computador

Informática 2 21 29

5 ESTRUTURAÇÃO DAS AULAS

5.1 CURSO TÉCNICO INTEGRADO ENSINO MÉDIO
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CURSO COMPONENTES
CURRICULARES

LABORATÓRIOS QUANTIDAD
E DE
DISCENTE
POR AULA

QUANTIDADE
DE ALUNOS
POR TURMA

ORGANIZAÇÃO
DA AULAS

Mecânica Informática
aplicada (4º)

Informática 2 21 21 Aulas serão
realizadas
quinzenalmente.
As aulas remotas
continuam.

Processos de
fabricação (4º)

Usinagem
11 21

Aula presencial
toda semana. O
estudante que
tiver no remoto,
terá aula
assíncrona,
através das aulas
gravadas.

Inspeção de
equipamentos
(4º)

Ensaios
mecânicos

25 21 O dia e horário
da aula
presencial será
programada com
a docente e
turma, podendo
ocorrer dia de
segunda-feira ou
quarta-feira. Será
realizada apenas
uma prática.

Eletromecânica Informática
aplicada (4º)

Informática 2 21 26 Aulas serão
realizadas
semanalmente.
Terão aula
presencial nos
dias 19 e 26/11 e
03/12. Uma
semana remota,
outra semana
presencial

Medidas
elétricas (2º)

Eletrotécnica 8 37 Aula presencial
na semana de 14
a 18 de fevereiro
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de 2021. Turma
será dividida em
no máximo cinco
grupos. Cada
grupo vai um
manhã para o
campus.

Metalurgia Informática
aplicada (4º)

Informática 2 21 37 Aulas serão
realizadas
semanalmente..T
erão aula
presencial nos
dias 19 e 26/11 e
03/12. Uma
semana remota,
outra semana
presencial

Inspeção de
equipamentos
(4º)

Ensaios
mecânicos

25 37 O dia e horário
da aula
presencial será
programada com
a docente e
turma, podendo
ocorrer dia de
quinta-feira. A
turma será
dividida em dois
grupos, para cada
um assistir a aula
no mesmo dia,
em horários
diferentes. Será
realizada apenas
uma prática.

Petróleo e Gás
Natural

Informática
aplicada (4º)

Informática 2 21 25 Aulas serão
realizadas
semanalmente.
Terão aula
presencial nos
dias 19 e 26/11 e
03/12. Uma
semana remota,
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outra semana
presencial

5.2 SUBSEQUENTE

CURSO COMPONENTES
CURRICULARES

LABORATÓRIOS QUANTIDADE
DE DISCENTE
POR AULA

QUANTIDADE
DE ALUNOS POR
TURMA

ORGANIZAÇÃO DA
AULAS

Mecânica Processos de
fabricação
(SN4)

Usinagem 11 10 Aula presencial
toda semana. O
estudante que
tiver no remoto,
terá aula
assíncrona,
através das aulas
gravadas.

Eletromecânica
- - - - -

Petróleo e Gás
Natural

- - - -

5.3 SUPERIOR

CURSO COMPONENTES
CURRICULARES

LABORATÓRIOS QUANTIDADE
DE DISCENTE
POR AULA

QUANTIDADE
DE ALUNOS POR
TURMA

ORGANIZAÇÃO DA
AULAS

Licenciatura em
Eletromecânica

Desenho
assistido por
computador

Informática 2 21 2 Junção das
turmas de
Licenciatura em
Eletromecânica e
Engenharia
Mecânica

Engenharia Desenho Informática 2 21 27 Junção das
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Mecânica assistido por
computador

turmas de
Licenciatura em
Eletromecânica e
Engenharia
Mecânica

6 SUPORTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A equipe multidisciplinar é formada por profissionais de diversas áreas que participam do processo

de ensino-aprendizagem da instituição, viabilizando o desenvolvimento das atividades acadêmicas de

modo mais qualificado. Com a instauração das AENPE, em março de 2020, os setores entraram num

processo de adaptação gradual e suas ações hoje são realizadas a contento, mesmo com os percalços que o

trabalho remoto impõe, como o distanciamento presencial da nossa comunidade escolar e do acesso aos

aparatos ferramentais da instituição. Vale salientar, portanto, que as atividades que puderem permanecer,

nesse primeiro momento, sendo realizadas com qualidade e eficiência no modelo não presencial serão

executadas dessa maneira, como respalda o artigo 35 da Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021

Todos os setores do campus e da reitoria que estão realizando trabalho remoto de forma
eficaz, sem prejuízos para o público quanto aos serviços prestados, poderão permanecer na
modalidade de trabalho remoto até o retorno completo das atividades presenciais. Caso
ocorra alguma demanda pontual a ser realizada de forma presencial, o setor poderá
programar dias, horários e escala de trabalho para que essas demandas de menor volume
sejam realizadas, observando os critérios estabelecidos neste Plano

Um ponto a ser ressaltado é que nessa fase 1, em que aulas práticas serão ofertadas, não temos discentes

com necessidades educacionais específicas nas séries/semestres concluintes. Dessa forma, esse público

continuará assistindo aulas e realizando suas tarefas por via online, com a assistência do Núcleo de

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Dito isto, nesta primeira fase do

Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos cursos técnicos,

superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito da instituição se faz importante a presença de

técnicos administrativos que estejam dentro dos critérios possíveis para esse retorno. A partir do

levantamento de dados para a realização da Fase 1 e da análise dos critérios elencados na Resolução nº
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28, de 28 de setembro de 2021, verificou-se que será possível ter o suporte do técnico de laboratórios de

eletromecânica, do técnico de laboratórios de informática, dos técnicos de laboratórios de mecânica e do

setor de saúde, de modo presencial, a partir da fase 1. A escala de trabalho está organizada da seguinte

forma:

SETOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DIA HORÁRIO

Técnico de
Laboratório de
Eletromecânica

Carlos Cruz Quinta-feira 09h às 12:00h

Técnico de
Laboratório de
Mecânica

Josimar Torres Segunda-feira
(alternando
semanalmente com o
técnico Leonardo
Abreu)

15h às 20:50h

Técnico de
Laboratório de
Mecânica

Leonardo Abreu Segunda-feira
(alternando
semanalmente com o
técnico Josimar Torres)

15h às 20:50h

Técnico de
Laboratório de
Informática

Kleber Oliveira Sexta-feira 14h às 17:50h

Setor de saúde Marcos Oliveira (a partir de
04/12)

Samuel Azevedo

Sexta-feira
Sábado

Sexta-feira

14h às 17:50h
08h às 11:50h

14h às 17:50h

Setor de saúde Joaquim Monteiro Segunda-feira 15h às 20:50h

Audiovisual Luciano Sales Segunda-feira
Sexta-feira

15h às 18:00h
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7 TRABALHOS NAS COORDENAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FASE 2

As coordenações de curso e de área tem por premissa realizar o acompanhamento do trabalho dos

seus coordenados no que concerne às atividades acadêmicas realizadas durante o ano/semestre letivo.

Em contexto de Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais destacam-se as seguintes

atribuições, que permanecerão por ainda estarmos realizando atividades remotas, conforme a

sinalização da Resolução nº 30, de 22 de dezembro de 2020:

Art. 12. Para fins de planejamento e acompanhamento das AENPE:
I - As/os docentes devem apresentar à coordenação de curso o Plano de Ensino Não
Presencial Emergencial a fim de que sejam apreciados pelas coordenações de área, de curso
e técnico- pedagógicas ou correspondentes;
Art. 35. Nos casos em que não for possível o acesso do/a estudante às atividades não
presenciais, após esgotados os meios propostos nesta norma, e consideradas suas condições
de saúde física e mental, caberá à Coordenação de curso, com o docente, o Setor
Pedagógico ou equivalente, e Direção de Ensino, criar estratégias para assegurá-las quando
do retorno às atividades presenciais.

Além desse documento, o campus possui as Diretrizes para as Atividades Educacionais

Emergenciais Não Presenciais - Ano letivo 2021 que descrevem sobre os planejamento das atividades

no modelo remoto, já que ainda estaremos com ações não presenciais. Quanto ao planejamento das

atividades do ensino técnico integrado ao ensino médio, que estarão, nessa fase 1, na segunda

unidade, conforme calendário acadêmico do ano letivo 2021, é destacado o seguinte:

1. Encontro com os professores que compõem a coordenação para a montagem das
AENPE.
2. Levantamento e seleção de um tema norteador para a proposta. Para esse momento será
importante ter como horizonte a missão do Instituto.
3. Sendo estruturado pela dinâmica de projetos e tendo em vista o tempo de execução
conforme o calendário aprovado para o campus, elaborar um “plano de ação” em que
devem constar: o tema gerador, as disciplinas e professores envolvidos e a atividade de
culminância. É importante salientar que deverão ser elaborados três a quatro planos de
ações (depende da área da coordenação) em consonância com as quatro séries de todos os
cursos. As atividades sequenciais propostas devem ter tempo de pelo menos uma semana
para os alunos executarem.
4. As atividades propostas devem prezar pelo diálogo interdisciplinar/colaborativo.
5. A atividade final de culminância e o acompanhamento avaliativo processual dos
estudantes deve gerar um valor quantitativo conforme descrito no item de avaliação.
6.Os professores podem se subdividir em duplas ou em trios de trabalho para a montagem
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de sequências de atividades.
7.Formulário de frequência no AVA para registrar quando o aluno postar/concluir atividade.
8.Montar plano de professores responsáveis pela postagem no ambiente. Auxiliar os
colegas que porventura apresentarem dificuldade em utilizar o ambiente.

Em relação ao planejamento das atividades das modalidades subsequente e superior, que estarão,

nessa fase 1, na finalização do semestre 2021.1, conforme calendário acadêmico do ano letivo 2021, é

pontuado que as coordenações farão as seguintes ações:

1. Encontro com os professores que compõem a coordenação do curso e membros do
conselho ou colegiado para avaliar quais disciplinas que podem ser realizadas na forma
AENPE.
2. Encaminhar para o GRA e DEPEN lista de disciplinas que serão ofertadas com os

respectivos docentes e números máximo de alunos, se houver.
3. Solicitar dos docentes o plano da disciplina.

Em paralelo a isso, estará ocorrendo a realização dos componentes curriculares práticos nos

laboratórios do campus. Desse modo, será seguido também o que orienta o Plano de Retomada Gradual às

Atividades Presenciais:

1. Preenchimento do Levantamento dos componentes curriculares que serão ofertados,

conforme os Projetos Pedagógicos dos cursos (Planilha confeccionada pelo Comitê

COVID-19 local), seguindo os critérios estabelecidos pela Resolução nº 28, de 28 de

setembro de 2021;

2. Confecção do Planejamento de retorno às atividades acadêmicas presenciais, com

orientações curriculares e pedagógicas;

3. Definição de modelo de retorno às aulas;

4. Acompanhamento das atividades presenciais que estão sendo realizadas.

8 APRENDIZAGEM E AVALIAÇÕES

A aprendizagem nesse período de Fase 1 será realizada através de atividades presenciais nos

laboratórios do campus. É de suma importância a viabilização desses momentos, já que os Projetos
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Pedagógicos Curriculares preveem como parte integrante da formação do discente a experiência da prática

profissional. Para tanto, além das aulas e dos momentos de contato com os equipamentos e experimentos,

poderão ser realizadas avaliações, com cunho diagnóstico, formativo e somativo, conforme destaca o

Projeto Pedagógico Institucional. Essas ferramentas são formas de promover o acompanhamento do (a)

discente, com vistas a atingir a permanência e êxito escolar. Vale destacar que o registro da frequência

também é dispositivo quantitativo que possibilita uma análise da situação do estudante por diversos setores

e pelo docente. No artigo 52 da Organização Didática são descritos os parâmetros orientadores das práticas

avaliativas:

§ 2o A avaliação do desempenho acadêmico deverá tomar como referência os parâmetros
orientadores de práticas avaliativas qualitativas, a saber:
a) Domínio cognitivo – capacidade de relacionar o novo conhecimento com o
conhecimento já adquirido;
b) Cumprimento e qualidade das tarefas – execução de tarefas com requisitos previamente
estabelecidos no prazo determinado com propriedade, empenho, iniciativa, disposição e
interesse;
c) Capacidade de produzir em equipe – aporte pessoal com disposição, organização,
liderança, cooperação e interação na atividade grupal no desenvolvimento de habilidades,
hábitos, conhecimentos e valores;
d) Autonomia – capacidade de tomar decisões e propor alternativas para solução de
problemas, iniciativa e compreensão do seu desenvolvimento.

Nesse mesmo documento, para as modalidades subsequente e integrado, são destacados que esse processo

avaliativo deve ser o mais diversificado possível, com no mínimo três instrumentos de natureza diferentes e

detalha tópicos sobre recuperação e segunda chamada, assim como as Normas acadêmica do Ensino

Superior que acrescenta as seguintes orientações para os casos dos cursos superiores:

Art. 111 A avaliação da aprendizagem será feita em cada semestre letivo, compreendendo:
I. - apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas;
II. - a atribuição de notas aos discentes através de no mínimo 02 (duas) avaliações parciais
e no exame final, quando for o caso.

É importante que sejam consultadas as normas para ter acesso a mais detalhes dos critérios de avaliação e

de pontuação, que, a depender da modalidade, é distinto e específico. E vale destacar que fica à critério do

docente a escolha do instrumento e momento de realização dessa atividade, que estará prevista no Plano de

Ensino do componente curricular.
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9 CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou que não estão previstos neste Planejamento de Retorno às Atividades Acadêmicas

Presenciais - Ano letivo 2021 podem ser encaminhados para as Coordenações de curso, de área, Departamento de

Ensino, Comitê COVID-19 local e Direção Geral, a depender do teor da questão. Além disso, todas as normas

emitidas pelo Instituto Federal de Educação da Bahia devem ser consultadas, como fonte primordial e prioritária

quando se trata de assuntos referentes a esse período excepcional e podem possuir no seu conteúdo as orientações

buscadas
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APÊNDICES
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APÊNDICE A - HORÁRIO DAS AULAS NA FASE 2

Os horário serão incluídos em breve.


