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Orientação 02/2021  da Diretoria Acadêmica do Campus Xique-Xique 

  

Considerando: 

a. A oferta de materiais impressos e as experiências externadas pelo grupo de trabalho responsável pela logística de entrega de materiais aos estudantes na forma 

de estudo dirigido impresso; 

b. Os limites de pessoal em atividades presenciais no Campus; 

c. A necessidade de qualificar os materiais impressos e otimizar as atividades de entrega e devolução dos materiais; 

 

A diretoria acadêmica do Campus Xique-Xique, no uso de suas atribuições, orienta: 

I. As atividades impressas deverão obedecer os critérios estabelecidos pela Diretoria de educação a distância do IF Baiano apresentada no anexo I; 

II. As atividades enviadas às coordenações de cursos deverão seguir o formato apresentado no Anexo II; 

III. Os docentes deverão encaminhar no final do caderno de atividades o Gabarito de respostas, os quais deverão ser devolvidos pelos estudantes; 

IV. Ficam os estudantes obrigados a devolver apenas o gabarito de respostas; 

V. Fica o GT de logística responsável por escanear e enviar o material as referidas coordenações de curso, as quais realizam os encaminhamentos necessários para 

as devidas correções e lançamento de notas; 

VI. Os cadernos de material de leitura e o caderno de atividades deverão ser separados, a fim de permitir as impressões no modo "frente e verso"; 

VII. O gabarito deverá vir no caderno de forma que permita a impressão separada e consequente devolução apenas do mesmo; 
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