
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
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OFICIO CIRCULAR 26/2020 - BJL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO

BOM JESUS DA LAPA, 31 de julho de 2020

Aos (Às) Senhores (as)

Estudantes, Pais e Responsáveis, Representações Estudan s (Grêmio Estudan l / Centro

Acadêmico) do Ins tuto Federal Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa

Assunto: Socialização e apreciação da minuta da Instrução Norma va para implementação das

a vidades pedagógicas não presenciais nos cursos do IF Baiano, em função da situação de

excepcionalidade da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Prezados (as) Senhores (as),

1. Convidamos os estudantes, pais e responsáveis, representações estudan s

(Grêmio Estudan l, Centro Acadêmico),  para par ciparem da live que será transmi da no dia

07.08.2020 (sexta-feira), às 15h, através da página oficial do  Facebook "IF Baiano -

Campus Lapa" (h ps://www.facebook.com/IF-Baiano-Campus-Lapa-510051622500057), para

tratarem da seguinte pauta: 

PAUTA:

1. Socialização e apreciação da minuta da Instrução Norma va que estabelece diretrizes

para implementação das a vidades pedagógicas não presenciais nos cursos (técnico de

nível médio e graduação) do IF Baiano, presenciais e a distância, em função da situação de

excepcionalidade da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

2. A minuta do referido documento encontra-se disponível no site do Campus Bom

Jesus da Lapa para consulta da Comunidade Acadêmica.

3. Pedimos que as sugestões, esclarecimentos de dúvidas e contribuições para a



minuta desta Instrução Norma va sejam encaminhadas ao e-mail ce@lapa.i aiano.edu.br, até

às 12h00 de 06.08.2020 (quinta-feira).

4. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,

Geângelo de Matos Rosa

Diretor-Geral
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