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À Comunidade do IF BAIANO Campus Serrinha

Assunto: Complementação à Nota Informa va nº 06/2021 - Ano Le vo 2021

Prezada Comunidade Estudan l,

A direção-geral do Campus Serrinha vem a público informar sobre as a vidades le vas

referente ao ano de 2021. Diante da Pandemia da COVID-19, as aulas presenciais foram suspensas em março

de 2020. Como alterna va, o IF BAIANO passou a desenvolver todas as suas a vidades de forma remota, e a

par r de novembro daquele ano, retomou-se o ano le vo de 2020, através de A vidades Pedagógicas Não

Presenciais (APNP), o qual está se encerrando nesta primeira quinzena de setembro.

Considerando que a situação pandêmica ainda não foi sanada, bem como a vacinação não

a ngiu todos os públicos atendidos por nossa ins tuição, as a vidades acadêmicas con nuarão em formato

remoto e serão desenvolvidas através de Plataformas Virtuais Oficiais, como Canal do YouTube do Campus

Serrinha; RNP Café; Microso  Teams; Moodle; E-mail, dentre outros. Os links das a vidades serão

amplamente divulgados com antecedência pelas Coordenações dos Cursos ou outros setores responsáveis.

O Núcleo de Tecnologia da Informação, com apoio da Secretaria de Registros Acadêmicos, da

Coordenação de Assuntos Estudan s e da Diretoria Acadêmica, propiciará o cadastro das/os estudantes nas

diversas plataformas.

Para as/os estudantes ingressantes, ou seja, aquelas/es que foram matriculadas/os em 2021,

as a vidades se iniciarão no dia 13/09 com a Semana de Nivelamento que vai até o dia 17/09, sexta-feira.

Para os cursos na modalidade subsequente EAD, a Semana de Nivelamento ocorrerá no período de 20 a

25/09. Esse é um momento muito importante, visto que tem como obje vo melhorar o desempenho das/os

estudantes ingressantes, potencializando o êxito no processo forma vo e minimizando as situações de

evasão e de retenção. As Coordenações de Cursos estão organizando a Programação, e até o dia 10/09, os

links para acesso às a vidades serão encaminhados por e-mail e/ou grupo de Whatsapp próprio para cada

turma/curso. Também poderão ser divulgados pelas nossas redes sociais.

Entre 20 e 24/09, as/os professoras/es estarão em período de formação e planejamento,

par cipando da V Jornada Pedagógica do Campus, com o tema: “Avaliação da aprendizagem no contexto

pandêmico” momento des nado para organização das a vidades pedagógicas a serem realizadas juntamente

com as/os estudantes em sala de aula, bem como reflexões sobre o papel das avaliações e sua função no

processo de ensino-aprendizagem no contexto em que vivemos, e contribuir com um planejamento



pedagógico que possibilite a construção de um sistema que dialogue com a formação de sujeitos histórico-

crí cos, capazes de se inserir no mundo do trabalho e principalmente na sociedade de maneira emancipada.

Sendo assim, a Aula Inaugural ocorrerá no dia 27/09/2021, com uma Live que será realizada no

nosso Canal do YouTube, em dois horários: no turno matu no (para todas/os as/os estudantes, veteranas/os

e calouras/os, dos Cursos de Agroecologia, Alimentos, Agropecuária e Subsequentes EAD) e noturno (para

todas/os as/os estudantes, veteranas/os e calouras/os, dos Cursos de Agroindústria, Licenciatura em Ciências

Biológicas e Tecnologia em Gestão de Coopera vas).

A par r do dia 28/09, as a vidades serão de responsabilidade das/os próprias/os Docentes ou

Coordenações de Cursos, e os links serão enviados via e-mail e/ou grupo de Whatsapp próprio para cada

turma/curso.
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