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 Aos Servidores Docentes do IF Baiano Campus Guanambi 

 

Assunto: Agendamento e realização de aulas práticas  no Campus

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Considerando a PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA da Resolução 90/2020 - OS-CONSUP/IFBAIANO, DE 28 DE

OUTUBRO DE 2020 que regulamenta, em caráter temporário, a implementação de A vidades

Pedagógicas Não Presenciais (APNP) nos cursos técnicos de nível médio e nos cursos de graduação,

presenciais e à distância, em função da situação de excepcionalidade da pandemia de COVID-19 e o

estabelecido no PROTOCOLO PARA VOLTA ÀS AULAS NO IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI para o

MODELO SEMIPRESENCIAL DE ENSINO. 

Considerando o que dispõe a Resolução 90/2020, em seu Capítulo IV – Das A vidades Prá cas, Art. 28,

“Para efeitos desta Resolução, serão consideradas a vidades prá cas de ensino, sem prejuízo de

outras:”

I - a vidades que requeiram, exclusivamente, a u lização dos laboratórios sicos do IF Baiano, bem

como o manuseio de equipamentos e de ferramentas necessários para planejamento e execução;

II - a vidades que envolvam laboratórios vivos, com animais e plantações;

III - a vidades de extensão, de monitoria e de iniciação cien fica, desempenhadas pelo(a) estudante,

em laboratório, sob orientação;

IV - a vidades previstas para as aulas de campo e visitas técnicas cujo obje vo seja a análise in loco de

processos e de procedimentos;

V - a vidades que u lizem laboratórios virtuais e simuladores.



Seguem orientações gerais para agendamento e realização de a vidades prá cas, com a presença de

estudantes, nas dependências do Campus, conforme as ementas dos respec vos componentes

curriculares, previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e nos Planos de Ensino.

1. Agendamento de laboratório ou outro ambiente de realização da a vidade prá ca via sistema SUAP

(ADMINISTRAÇÃO-RESERVA DE SALA- SOLICITAÇÕES DE RESERVA) com antecedência mínima de 4 dias,

contendo:

Planejamento sucinto da a vidade (o que efe vamente será realizado). Será

necessário preencher o “Formulário de aula prá ca e anexar à reserva”.

Quan dade de par cipantes.

Data e horário de realização da a vidade.

2. Envio de comunicação interna para a Coordenação de Ensino, via sistema SUAP para reserva de sala

bem como outros recursos necessários.  Comunicação ao Comitê Local de Covid-19, para a verificação

das condições necessárias à realização das a vidades com a maior segurança possível (a ser realizada

pela CE).   Se possível, devido ao grande fluxo de documentos no sistema, informar sobre a solicitação.

3. Realização, junto às turmas e respec vas coordenações de curso, o agendamento prévio da aula,

mediante horários já estabelecidos para as APNP, realizando os ajustes e comunicações necessárias,

como por exemplo, a troca ou remanejamento de aula. Dando maior atenção aos concluintes,

conforme ar go 29 da PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA Resolução 90/2020 - OS-CONSUP/IFBAIANO, DE 28

DE OUTUBRO DE 2020

4. Levantamento dos alunos que par ciparão da aula, bem como planejamento da organização dos

grupos para realização das a vidades, de acordo com PROTOCOLOS PARA VOLTA ÀS AULAS NO IF

BAIANO CAMPUS GUANAMBI MODELO SEMIPRESENCIAL DE ENSINO:

[...]

2) Fase 1 estará limitado a 20% do total de estudantes matriculados nos diversos cursos do Campus e

até 8 (oito) por sala.

3) Caberá a cada Colegiado/Conselho de Curso definir, de acordo com o limite estabelecido, o

quan ta vo de estudantes atendidos, bem como as a vidades a serem ofertadas. ( )

Rela vo ao uso dos Laboratórios, será observado o documento que trata dos PROCEDIMENTOS A

SEREM ADOTADOS PELOS USUÁRIOS NO RETORNO ÀS ATIVIDADES NOS LABORATÓRIOS – FASE I,

elaborado pelo Setor de Laboratórios e encaminhado pelo Gabinete através do e-mail ins tucional. ) :

[...]

X. O uso dos Laboratórios para as AULAS PRÁTICAS fica restrito a um total de 10 alunosrestrito a um total de 10 alunos por

Laboratório;

 Lembrando que durante o período das APNP, é facultada ao estudante sua presença na ins tuição,

conforme Protocolos Para Volta às Aulas no IF Baiano Campus Guanambi Modelo Semipresencial de

Ensino.



5. Atenção quanto à manutenção dos protocolos individuais de segurança, de que trata o documento:

PROTOCOLOS PARA VOLTA ÀS AULAS NO IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI MODELO SEMIPRESENCIAL

DE ENSINO, em seu capítulo 6, conforme discriminado abaixo:

5.1. U lizar máscaras, em todos os ambientes do Campus, conforme orientação da autoridade

sanitária, de forma a cobrir a boca e o nariz em tempo integral.

5.2. Seguir as regras de e queta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros.

5.3. Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 70%.

5.4. Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços.

5.5. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,0 m (um metro) entre as pessoas.

5.6. Manter o cabelo preso e evitar o uso de acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios.

5.7. Evitar o compar lhamento de objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de

escritórios, livros e afins.

Ao agendar as aulas, é necessário atentar-se para o período de permanência do estudante na

ins tuição, haja vista não ser possível a oferta de alimentação neste momento.

Atenciosamente,
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