Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Santa Inês
Fone: (73) 3536-1213

NOTA INFORMATIVA Nº 2/2021, de 13 de outubro de
2021
Assunto: Início do Ano Letivo 2021 para as turmas dos Cursos
Técnicos Integrados do IF Baiano Campus Santa Inês.

Prezada Comunidade,

Saudamos aos estudantes novos, veteranos e pais, assim
como os demais membros da comunidade, para passar os informes
referentes ao Ano Letivo 2021.
Em virtude da Pandemia da COVID-19, as aulas presencias foram
suspensas em março de 2020, e a partir deste mês o IF BAIANO passou a
desenvolver todas as suas atividades de forma remota.
Em novembro de 2020 o Campus Santa Inês iniciou as Atividades
Pedagógicas Não Presenciais (APNP) em formato suplementar e em abril de
2021, iniciou as atividades regulares referentes ao Ano Letivo 2020.
Contudo, levando em consideração que a situação pandêmica
ainda não foi sanada, bem como a vacinação não atingiu todos os públicos
atendidos por nossa Instituição, as atividades acadêmicas para o Ano Letivo
2021 estão sendo planejadas, e ocorrerão inicialmente em formato remoto.
Entretanto, ratiﬁcamos os apontamentos do nosso magníﬁco
Reitor, em Nota Informativa, ao aﬁrmar que o IF Baiano “desde o princípio

da pandemia, tem acompanhado com muita acuidade as normatizações e as
orientações emanadas pelos órgãos competentes e agido com cautela a ﬁm
de proteger a nossa comunidade e a instituição das fragilidades impostas
pelo contexto que estamos vivenciando”. Assim, como alternativa para
nortear as ações do retorno presencial, quando se tornar possível a Reitoria
dispôs um Plano de Contingência.
Nesse sentido, informamos que o Campus Santa Inês, montou
uma Comissão visando reestruturar as atividades acadêmico-administrativas
do Campus em contexto de pandemia.

Ademais, ressalta-se que desde a suspensão das atividades vem
sendo realizadas obras e reformas visando melhorias no desenvolvimento
das atividades acadêmico-administrativas, bem como melhor conforto para
nossos estudantes e servidores, quando ocorrer o retorno presencial.
Portanto,

gostaríamos

de

informá-los

o

Cronograma

dos

Próximos Eventos Institucionais referentes ao início das nossas atividades
acadêmicas letivas para o ano de 2021.

PRÓXIMOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REFERENTES AO INÍCIO DAS NOSSAS
ATIVIDADES ACADÊMICAS LETIVAS PARA O ANO DE 2021

DATA/

PÚBLICO

EVENTO

Capacitação dos

Alunos

alunos

matriculados

ingressantes

em 2021

27 a

Jornada

Docentes

28/10/2021

Pedagógica

do Campus

18 a
22/10/2021

OBSERVAÇÕES

ALVO

PERÍODO

Os estudantes devem ﬁcar atentos ao
site do Campus, onde será divulgado o
cronograma das atividades e os links
para participação nas atividades.

Momento destinado para organização
das atividades pedagógicas a serem
realizadas

no

Ano

Letivo

e

de

capacitação docente.

03/11/2021

03 a
05/11/2021

Início do Ano

Todas as turmas
dos Cursos

Letivo 2021

Integrados

Semana de

Todas as turmas

acolhimento dos

dos Cursos

estudantes

Integrados

Início do Ano Letivo para as turmas
dos Cursos Integrados.

Os estudantes devem ﬁcar atentos ao
site do Campus, onde será divulgado o
Cronograma das Atividades e os links
para participação nas atividades.
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