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Comunidade Acadêmica 

 

A Faculdade de Tecnologias e Ciências da Bahia (FATEC), em atenção à evolução 

da pandemia do Coronavírus (Covid- 19), comunica à comunidade acadêmica que, em face 

aos desdobramentos das políticas públicas de prevenção e de tratamento da população 

afetada, bem como, aos atendimentos às Portarias Normativas nº 343/2020 e 345/2020 do 

Ministério da Educação (MEC) e, ainda, em cumprimento aos Decretos dos Governos 

estadual e municipal, que suspendem a prestação de serviços e atendimentos presenciais 

em todos os níveis de ensino, comunica que: 

No sentido de salvaguardar a saúde física e emocional de toda a comunidade 

acadêmica e a garantia do ensino e aprendizagem tomou-se como medida inicial a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Ressalta-se que, as 

atividades práticas e laboratoriais permanecem suspensas de acordo com as determinações 

do MEC.  

Válido citar que durante todo esse período, as atividades administrativas de cunho 

essencial da Instituição seguem em funcionamento sob o regime de plantão presencial e em 

conformidade as comunicações internas também foi adotado o regime de tele trabalho. 

Cita-se nesse sentido que as necessárias decisões institucionais quanto às aulas 

digitais foram planejadas e coordenadas com o objetivo de garantir não só o processo de 

ensino e aprendizagem no semestre 2020.1, como também a continuidade das atividades a 

partir do uso de tecnologias educacionais. 

Objetivando a acessibilidade comunicacional os materiais didáticos usados pelos 

professores nas aulas digitais estão sendo inseridos no FAATEC, ambiente de busca 

responsivo e adaptado aos múltiplos meios digitais. 

No tocante as avaliações do primeiro e segundo bimestres, aproveitamos para 

informar que serão realizadas mediante reorganização de calendário de avaliações que 

oportunamente será divulgado, garantindo assim, todos os direitos dos alunos regularmente 

matriculados no semestre 2020.1. 

Conscientes de que outros meios são necessários para aprimorar todo o conjunto de 

atividades educacionais desenvolvidas pela FATEC durante todo esse período, o Núcleo de 

Tecnologia da Faculdade (NUTEC) criou o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Fatec 

na Palma da Mão, que será institucionalizado como ambiente de ensino e aprendizagem no 

atual momento. E, em razão dessa medida, a Direção Acadêmica, juntamente com a 

Coordenação Geral, as Coordenações de cursos e o NUTEC estarão  
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informando os procedimentos de acesso de alunos, professores, coordenadores e demais 

colaboradores ao AVA, os quais serão amplamente disponibilizados, por meio de 

comunicado próprio que será encaminhado a todos os alunos.  

Desde já explicitamos que tais medidas irão ampliar as formas de publicização e 

acesso aos conteúdos disponibilizados, bem como as aulas e demais propostas que estejam 

ou que venham ser desenvolvidas pelos professores. 

Coordenadores de curso, a equipe do NUTEC e toda a Direção Acadêmica da 

FATEC estarão dedicando atenção especial aos alunos, sendo os responsáveis diretos por 

todas as comunicações e orientações durante o processo de implantação do Fatec na Palma 

da Mão. Sempre que houver dúvidas quanto ao melhor procedimento a ser adotado, os 

alunos deverão consultar os manuais disponibilizados, assim como poderão buscar 

informações com os Coordenadores de curso e equipe do NUTEC por meio de e-mail. 

Diante de possíveis manifestações, quanto ao Fatec na Palma da Mão é de suma 

importância que sejam estabelecidas, o mais rápido possível comunicação com o professor 

da disciplina e/ou Coordenador de curso, possibilitando assim a correção de falhas e o 

aperfeiçoamento do ambiente virtual.  

Lembramos mais uma vez que estas medidas são necessárias no atual momento, 

devendo toda comunidade acadêmica, principalmente os alunos estarem atentos às redes 

sociais da FATEC, aos links de acesso aos manuais e informativos que serão 

disponibilizados, bem como, aos e-mails que serão enviados com todas as informações 

pertinentes ao Fatec na Palma da Mão. 

Informamos ainda, que seja qual for à natureza da diversidade que enfrentamos, 

somos conscientes dos nossos compromissos educacionais e regimentais. Com isso, 

garantimos que todas as ações desenvolvidas, visam minimizar prejuízos no ensino e 

aprendizagem.  

Sempre que houver dúvidas quanto aos procedimentos adotados na prática 

pedagógica, os alunos deverão entrar em contato com os Coordenadores a fim de obterem 

os esclarecimentos porventura necessários. 

Por fim, a FATEC reitera o firme compromisso com a educação e, também, com as 

medidas de transparência e de informação perante sua comunidade acadêmica. 

 

Atenciosamente,  

 

Pedro Alves Bispo                                             Paulo Roberto Moraes Luz  

Diretor Acadêmico                                             Coordenador Geral 

 


