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Para finalização do semestre letivo 2019.2 serão seguidos os seguintes procedimentos: 
 

1. DA DEFINIÇÃO DO CRONOGRMA 
 

DATAS ATIVIDADE 
26/10 a 07/11 Período de revisão de conteúdo dos componentes curriculares 

com atividades síncronas e assíncronas. O horário estipulado 
para atividades síncronas será o mesmo horário do presencial 
para as turmas do 2º, 4º semestre e turma extra de ADS 

09/11 a 13/11 Período para aplicação de atividades avaliativas pendentes para 
finalização do semestre letivo de 2019.2 

13/11  Fim do semestre Letivo 2019.2. Prazo final para segunda 
chamada de avaliações e lançamento dos resultados acadêmicos 
no diário eletrônico  

16/11 a 21/11 Período de provas finais 
23/11 e 24/11 Entrega de resultados e registros acadêmicos a SRA/Divulgação 

dos resultados 
 

25/11 a 27/11 Matrícula dos alunos veteranos 
 

 
2. DO PROCEDIMENTO PARA AS ATIVIDADES SINCRONAS E ASSINCRONAS  

 
2.1 Para atividades síncronas dos componentes curriculares de 2019.2 serão 

mantidos os mesmos horários de aula presenciais e os professores estarão on-line 
em suas respectivas salas virtuais no horário de aula noturno conforme tabela e 
horários abaixo. 
 

 



 

 
2.2 Do acesso as salas virtuais dos professores. 

 
O ambiente que será utilizado para atividades síncronas será a conferência web 
RNP. Sendo assim, os alunos para terem acesso deverão acessar as salas virtuais 
nos horários das aulas, conforme endereços listados abaixo: 
 

PROFESSOR ENDEREÇO  
André Rezende https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-luiz-

andrade-rezende 
Cayo Pabllo  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cayo-pabllo-

santana-de-jesus  
Carolina Brito https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/carolina-de-

brito-oliveira 
Eneida Rios https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eneida-alves-

rios 
Gilvan Durães https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/gilvan-martins-

duraes 
Marcos Camada https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcos-yuzuru-

de-oliveira-camada  

Tarsio Cavalcante https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/tarsio-ribeiro-
cavalcante 

 
Caso o ambiente de conferência web RNP esteja instável para realização das 
atividades síncronas, o docente poderá utilizar outras plataformas, como por 
exemplo, o Google Meet. Desta forma, ficará a cargo do docente disponibilizar o 
endereço para acesso dos alunos. 
 

2.3 Das atividades assíncronas 
 
Todos os professores do colegiado de ADS também utilizarão o ambiente Moodle 
IF Baiano (https://moodle.ifbaiano.edu.br/moodle/) na condução das suas 
atividades para finalização do semestre letivo 2019.2. Cada professor explicará a 
metodologia que adotará nas suas respectivas disciplinas. 
 
 


