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Nota Informativa 

 

Em função da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, foram 

suspensas as atividades presenciais em toda a Rede Técnica Federal de Ensino. No âmbito 

do IF Baiano, foi decidido, até nova ordem da SETEC/MEC e ou deliberação da 

instituição, que os 14 campi deste instituto enviem atividades remotas aos alunos sem 

considerá-las como parte da carga horária das disciplinas. Essa decisão foi tomada após 

levantamento de informações, junto aos alunos, revelar que parte significativa destes não 

dispunha de internet e/ou computador que possa viabilizar o acesso democrático às aulas 

e atividades, ferindo o princípio garantido por lei que é a universalização do ensino, ou 

seja, possibilitar a todos e todas as mesmas condições de acesso ao sistema educacional. 

Diante deste fato, desde o início da suspensão das aulas presenciais, o IF Baiano – 

Campus Itapetinga está encaminhando atividades remotas aos alunos dos cursos 

integrados e dos cursos subsequentes. Estas são elaboradas pelos docentes e o seu envio 

é acompanhando pela equipe técnica-pedagógica do Campus. O objetivo destas 

atividades remotas é manter o fluxo de instrução aos nossos alunos, bem como o vínculo 

com a instituição. Salientamos ainda que, de acordo a Resolução Nº 3, de 21 de novembro 

de 2018 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que atualiza 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as instituições de ensino do 

país podem contemplar até 20% (vinte por cento) da carga horária total das disciplinas no 

formato a distância (EAD). 

Sobre a suspensão do ano letivo de 2020, informamos que até a presente data, não 

há nenhuma deliberação neste sentido por parte da SETEC/MEC ou das instituições que 

compõem a Rede Técnica Federal de Ensino. 

A Rede Técnica Federal de Ensino, preocupada com a situação dos discentes e 

familiares em condição de vulnerabilidade social, em função da COVID-19, instituiu 

programas de auxílio financeiro emergencial e a distribuição de Kits alimentares. 

Informamos ainda que o IF Baiano já pagou a primeira parcela do auxílio financeiro 

emergencial aos discentes selecionados e realizou a distribuição da primeira e segunda 

etapas de Kits alimentares. Além disso, os professores, a equipe técnica pedagógica e os 

profissionais técnicos da área de saúde da instituição estão atendendo, quando 

requisitados, aos discentes e familiares. 

Entendemos e compartilhamos a preocupação dos pais e alunos diante da situação 

em que vivemos. Em função disto, estamos trabalhando junto a Reitoria da instituição, na 

elaboração de um plano de retomada das atividades escolares presenciais, quando o 

retorno das aulas for autorizado pelas instâncias superiores, seguindo as orientações dos 

órgãos de saúde do nosso país, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da UNICEF, 

prezando pelo máximo de segurança possível aos discentes e servidores da instituição.  

 Esperamos que este momento difícil seja superado o mais rápido possível e 

agradecemos pelo apoio e compreensão de todos e todas. 

 

Itapetinga, 25 de junho de 2020 


