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INFORMAÇÕES À COMUNIDADE ACADÊMICA - PANDEMIA COVID-19 

 

1. Considerando a aceleração do alastramento da Pandemia COVID - 19;  

2. Considerando a emissão da Instrução Normativa n° 19/2020, da Reitoria do IF Baiano, alterada 

pela Instrução Normativa n° 20/2020;  

3. Considerando a emissão das Notas Informativas da Reitoria, de 13/03 e 20/03/2020, disponíveis 

em https://ifbaiano.edu.br/portal/;  

4. Considerando o ofício circular nº 01/2020 da Direção Geral do Campus Serrinha;  

5. A Diretoria Acadêmica, juntamente com as Coordenações de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Instituto Federal Baiano - Campus Serrinha, informa que estão suspensas, por tempo 

indeterminado, desde o dia 14/03/2020, as atividades acadêmicas presenciais, 

compreendendo aulas, visitas técnicas, estágio (dentro ou fora das nossas instalações), assim 
como atividades de pesquisa e extensão, enquanto medida de isolamento social, objetivando a 

prevenção e proteção da comunidade desta Unidade de Ensino.  

6. As orientações de projetos e reuniões podem ser realizadas por meio digital, desde que 

acordadas previamente entre orientadores e orientandos; 

7. O processo do PAISE só será retomado após retorno às aulas; 

8. As atividades presenciais não serão substituídas por atividades na modalidade EAD;  

9. O Campus Serrinha dispõe de um Comitê Local de Acompanhamento (COVID-19), que pode 

ser contatado pelo e-mail comite.covid@serrinha.ifbaiano.edu.br 

10. Para o retorno das atividades, o Campus informará, antecipadamente, através do site 

institucional e redes sociais oficiais;  

11. Assim que a situação normalizar, o Calendário Acadêmico será alterado, no sentido de não 

causar prejuízos pedagógicos aos/às estudantes; 

12. As medidas educativas e protetivas que estão sendo realizadas pelo Campus serão divulgadas 

por meio do site institucional e redes sociais oficiais;  

13. Para esclarecimentos e dúvidas, os/as estudantes podem entrar em contato com os/as docentes 

e gestão através dos seus respectivos e-mails institucionais;  

14. É fundamental que os estudantes fiquem em casa, evitando aglomerações. Aproveite esse 
tempo para fazer leituras, exercitar os conteúdos já apresentados em sala de aula e, se possível, 

fazer cursos on-line que venham acrescentar na sua formação. Faça sua parte!  
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