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PORTARIA 09/2020 

Altera a Portaria 08/2020 que instituiu o Plano de Contingência da 

Faculdade do Sul da Bahia, para atender a Lei nº 13.979/2020 de 06 de 

fevereiro de 2020 e Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, alterada 

pela Portaria MEC 345, de 19 de março de 2020. 

 

A Diretora Geral da Faculdade do Sul da Bahia, Professora Lay Alves Ribeiro, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais; 

CONSIDERANDO que a Faculdade suspendeu as aulas presenciais por um período inicial de 

16 a 20 de março de 2020, 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação aos docentes e discentes para continuidade 

das atividades letivas e a aplicação de medidas urgentes para conter a disseminação da 

COVID-19 e preservar a saúde de todos, 

CONSIDERANDO que a FASB, embasada no seu compromisso com a aprendizagem e o bem-estar 

de sua comunidade acadêmica e, em consonância com as orientações e determinações dos Órgãos 

Governamentais, motivados pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) a nível mundial, optou 

por dar continuidade às aulas deste período, adotando o formato on line  podendo ainda ser prorrogado 

a depender de determinação das Autoridades de Saúde e recomendações do Ministério da Educação. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Instituir o presente Plano de Contingência para a Faculdade do Sul da Bahia, 

contendo as medidas contingenciais que serão adotadas até 16 de abril de 2020, podendo ser 

prorrogada conforme orientações dos Órgãos Públicos, de modo a reorganizar as atividades 

acadêmicas e dar continuidade ao semestre letivo. 

Artigo 2º - Eventuais omissões ou divergências procedimentais que possam ocorrer no Plano 

de Contingências serão dirimidas pelo Conselho Acadêmico e Administrativo da Faculdade 

do Sul da Bahia. 

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor e produz efeitos nesta data, devendo ser socializada 

junto à comunidade acadêmica. 

Teixeira de Freitas, 23 de março de 2020. 

 
Lay Alves Ribeiro 

Diretora Geral 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FACULDADE DO SUL DA BAHIA 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

O momento atual não atinge apenas a Faculdade do Sul da Bahia, mas todas as 

instituições de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. As medidas de 

isolamento social indicadas pelos órgãos públicos não devem ser encaradas como punição, 

mas uma forma de prevenção para se evitar a crescente pandemia do coronavírus – COVID-

19.  

Considerando o crescimento acelerado de casos do COVID-19, no Brasil, e a 

responsabilidade de preservar a saúde de toda a comunidade acadêmica (corpo discente, 

docente e demais funcionários), a Faculdade do Sul da Bahia elaborou o plano de 

contingência a fim de nortear as ações a serem desenvolvidas neste período, conforme estatui 

a Portaria nº 343/2020 alterada pela Portaria 345/2020: 

(...) 

Art. 1º Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 

andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, por 

instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º 

do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

§ 1º O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias, prorrogáveis, a 

depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e 

distrital. 

§ 2º Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser 

substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento 

dos conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações durante o período da 

autorização de que trata o caput.  

§ 3º Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput às práticas profissionais de 

estágios e de laboratório. 

(...) 

Sendo assim, para atender o artigo 1º da Portaria 345, a Faculdade do Sul da Bahia 

conta com a Plataforma SEI com opções que permitem a professores e alunos desenvolverem 

as atividades neste período. Outros recursos tecnológicos também podem ser utilizados como 

forma de interação e aplicação do conteúdo. O horário de aulas deve ser seguido por todos os 

alunos e professores assim como o cumprimento das atividades que estão sendo 

encaminhadas através do SEI, e-mail ou outros recursos utilizados pelo professor.  
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Neste sentido, o Plano de Contingência permitirá o cumprimento do Calendário 

Acadêmico com o propósito de manter o cronograma de aulas do semestre letivo 2020/1, 

utilizando-se recursos e ferramentas digitais para mediar o processo de ensino-aprendizagem. 

As práticas profissionais de estágios e de laboratório serão aplicadas no retorno das atividades 

presenciais. 

 

PRINCÍPIOS 

 Não paralisar as aulas no decorrer do período letivo 2020/1;  

 Promover o processo de ensino-aprendizagem de qualidade; 

 Acompanhar a frequência dos discentes; 

 Promover a motivação e incentivo aos alunos e professores para o uso de novas 

tecnologias de aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

O Plano de Contingência da Faculdade do Sul da Bahia tem como objetivo geral 

apresentar diretrizes para manutenção do calendário acadêmico e atendimento dos setores 

administrativos durante o período definido pela Portaria 343/2020 alterada pela Portaria 

345/2020 e demais decretos federal, estadual e municipal, visando minimizar possíveis 

prejuízos na oferta de Ensino Superior de qualidade, buscando manter a sustentabilidade 

financeira da Instituição. 

Objetivos específicos 

 Elaborar procedimentos alternativos ao funcionamento regular da FASB; 

 Garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem; 

 Orientar atividades aos Coordenadores de Curso, docentes e discentes da FASB na 

substituição das aulas presenciais pelas atividades on line¸ cumprindo o horário de 

aulas semanal; 

 Disponibilizar informações técnicas de uso e manejo de recursos tecnológicos que 

melhor atendam o docente/discente neste período; 

 Aplicar as medidas definidas no Plano de Contingência de acordo com as 

considerações éticas e legais em vigor. 
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II. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Para implementação do Plano de Contingência, foi designado um Comitê Gestor para 

orientar e acompanhar todo o processo de funcionamento das atividades acadêmicas e 

atendimento em geral neste período de suspensão das atividades presenciais, nos Campi 

da Faculdade do Sul da Bahia. O Comitê tem a participação dos seguintes envolvidos: 

1. Conselho Acadêmico e Administrativo da FASB 

2. Direção Acadêmica e Coordenadores de Curso da FASB 

3. Direção Administrativa e Financeira e Setor de Recursos Humanos da FASB 

 

As ações estratégicas de enfrentamento da pandemia são destacadas a seguir: 

 Restrição parcial ou total de acesso às instalações e respectivas orientação, 

seguindo recomendações dos órgãos competentes; 

 Atualização permanente do canal de comunicação oficial da IES 

(www.ffassis.edu.br), a fim de informar amplamente toda a comunidade acadêmica 

para dirimir eventuais problemas; 

 Cancelamento/ adiamento de eventos sob responsabilidade da Faculdade do Sul da 

Bahia; 

 Acompanhamento diário dos Coordenadores de Curso no desenvolvimento das 

aulas junto ao corpo docente/discente, buscando resolver dificuldades encontradas. 

 

 

III. DESCRIÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FASB 

 

1. AULAS 

Para atender à necessidade do aprendizado não presencial, os Professores poderão 

fazer uso das ferramentas disponíveis no Portal Acadêmico SEI ou de recursos extras como 

Google Classroom, Skype, e-mails, e outros. Todas as tecnologias e material didático usado 

deverão estar registrados no Sistema SEI. A biblioteca digital também está disponível para 

ampliar o aprendizado. 

Os horários de aplicação dos conteúdos através de meios virtuais ao vivo, deverão obedecer à 

agenda das aulas previstas no Calendário Acadêmico, de segunda a sexta-feira, no horário das 19 às 

22h (1ª aula – das 19 às 20:30h/ 2ª aula – das 20:30 às 22h). 

Cada docente disponibilizará os materiais de estudos via plataforma SEI, Google 

Classroom ou outra ferramenta tecnológica/ software, tais como: listas de atividades, textos, 

vídeo aulas, podcasts, áudios, webconferência, fóruns, etc. A postagem ocorrerá até o dia da 

aula, conforme quadro de horários em utilização no semestre letivo. O professor deverá, 

obrigatoriamente, estar disponível para atendimento durante o seu horário de aulas, conforme 

quadro de horários publicados. 

http://www.ffassis.edu.br/
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A frequência dos alunos deve ser registrada de acordo com os acessos realizados e 

retorno das atividades propostas. Atividades discursivas ou de múltipla escolha (exercícios 

interativos, simulações, questionários, estudos dirigidos, por exemplo) serão postados na 

plataforma SEI e/ou a metodologia de ensino adotada pelo professor, ou seja, as respostas 

podem ser incluídas no sistema ou encaminhadas por e-mail, de acordo com as orientações de 

cada professor. 

As leituras prévias serão enviadas com as orientações descritas e o material 

complementar poderá variar de acordo com o planejamento a ser compartilhado por cada 

docente. 

Os estudantes devem acompanhar os avisos disponibilizados pelos docentes e 

Coordenação do Curso. 

 

2. ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIOS CURRICULARES 

Todos os estágios obrigatórios estão suspensos, sendo que os cronogramas de 

execução e os Planos de Atividades dos estágios também serão readequados.  

As disciplinas que possuem carga horária teórica (sala) e prática (laboratório), o 

percentual da carga horária teórica será ministrado neste período e as aulas práticas serão 

readequadas após o retorno. 

 

3. FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ 

O NPJ está com suas atividades suspensas até 16 de abril podendo o prazo ser 

prorrogado conforme orientações dos Órgãos Públicos. Os professores orientadores estão 

acompanhando os processos que tramitam, via on line. 

 

4. BIBLIOTECA 

A utilização presencial da Biblioteca da Faculdade do Sul da Bahia está suspensa 

durante este período. O prazo para devolução de livros será prorrogado, podendo o estudante 

fazer uso do Sistema Acadêmico para renovação on line ou através do e-mail 

biblioteca@ffassis.edu.br para que o profissional possa fazer o ajuste no sistema. O estudante 

também poderá utilizar o acervo de livros disponível na biblioteca digital “Minha Biblioteca” 

e periódicos que estão com link no site www.ffassis.edu.br. 

mailto:biblioteca@ffassis.edu.br
http://www.ffassis.edu.br/
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Para acessar a biblioteca digital “Minha Biblioteca”, o usuário aluno ou professor 

deve utilizar: 

Login: número do CPF sem traço ou ponto 

Senha: número do CPF sem traço ou ponto 

 

5. AVALIAÇÕES 

As avaliações que totalizam até 30% podem ocorrer neste período, a critério do 

professor. Neste caso, os estudantes precisam ficar atentos às datas definidas pelo docente 

sobre o envio das atividades que estão sendo aplicadas e definidas como avaliativas. As 

avaliações que totalizam os outros 70% somente serão aplicadas no retorno presencial das 

aulas, em calendário a ser publicado pelas Coordenações de Curso.  

 

6. ALUNOS QUE ESTÃO EM REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIOS 

DOMICILARES 

A data da entrega das atividades do Regime Domiciliar para aqueles estudantes que 

estavam amparados por atestados médicos de pelo menos 15 dias (com vigência iniciada antes 

da suspensão presencial das aulas) ou para gestantes conforme Lei 6.202/75 será reagendada 

pela Coordenação do Curso e comunicada aos estudantes.  

 

7. EVENTOS, VISITAS TÉCNICAS, EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO 

Estão cancelados quaisquer tipos de eventos presenciais na Faculdade do Sul da Bahia 

assim como visitas técnicas, aplicação de projetos de extensão que dela participam estudantes 

e/ou a comunidade externa, aulas dos cursos de pós-graduação, os quais serão reagendados de 

acordo com a viabilidade e planejamento da IES. 

 

8. ORIENTAÇÕES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/ 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

As orientações de TCC ocorrerão remotamente e de acordo com o cronograma 

definido pelo professor orientador a cada orientando, podendo ser utilizado e-mail, Skype ou 

outro recurso eletrônico escolhido pelo docente. 

As apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso estão suspensas neste período. 
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9. AULAS DE DEPENDÊNCIA 

As aulas de dependência estarão suspensas até 16 de abril, podendo o prazo ser 

prorrogado de acordo com as orientações dos Órgãos Públicos. 

 

10. FUNCIONAMENTO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Os setores administrativos/acadêmicos manterão o funcionamento para a preservação 

dos serviços essenciais e com trabalho home office. O atendimento ao público será realizado 

preferencialmente por telefone e e-mail.  O aluno também pode fazer uso da OUVIDORIA 

para encaminhar suas dúvidas. Principais canais de comunicação: 

Telefone geral para informações: (73)99854-9549, das 08 às 12h e das 14 às 18h, de 

segunda a sexta-feira, falar com Márcia. 

Departamento de Atendimento Acadêmico – DAA: daa@ffassis.edu.br ou  

(73)99821-7680 (das 08 às 12h e das 14 às 18h, de segunda a sexta-feira), falar com Nataly. 

Biblioteca: biblioteca@ffassis.edu.br 

Secretaria Acadêmica: sec@ffassis.edu.br 

Direção Acadêmica e Direção Administrativa Financeira: ffassis@ffassis.edu.br 

Setor de TI: sti@ffassis.edu.br ou (73)99999-5003 (atendimento das 14:30 às 21h, de segunda 

a sexta-feira) - Fernanda 

Setor Financeiro: financeiro@ffassis.edu.br ou (73)99939-0629 (das 08 às 12h e das 14 às 

18h, de segunda a sexta-feira) – José Antônio 

Recursos Humanos (docentes e colaboradores): rh@ffassis.edu.br 

Setor de Comunicação e Marketing: mkt@ffassis.edu.br 

Setor Comercial: comercial@ffassis.edu.br 

FIES: maira.tavares@ffassis.edu.br  

 

 

11. COORDENAÇÃO DE CURSOS 

O atendimento dos Coordenadores de Curso está sendo realizado através de e-mail 

disponível no site www.ffassis.edu.br, no link “Fale com o Coordenador”, junto às 

informações de cada curso. 

 

mailto:daa@ffassis.edu.br
mailto:biblioteca@ffassis.edu.br
mailto:sec@ffassis.edu.br
mailto:ffassis@ffassis.edu.br
mailto:sti@ffassis.edu.br
mailto:financeiro@ffassis.edu.br
mailto:rh@ffassis.edu.br
mailto:mkt@ffassis.edu.br
mailto:comercial@ffassis.edu.br
mailto:maira.tavares@ffassis.edu.br
http://www.ffassis.edu.br/
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12. REUNIÕES 

As reuniões presenciais serão evitadas, sendo recomendado que ocorram por 

videoconferência ou Skype. 

 

13. ORIENTAÇÕES GERAIS: 

O portal acadêmico estará disponível para acesso por todos os alunos regularmente 

matriculados neste semestre 2020/1, de acordo com o seu período letivo. 

O aluno que tiver dificuldade em acessar o Sistema SEI por qualquer tipo de pendência, deve 

procurar o DAA - Departamento de Atendimento Acadêmico através do e-mail daa@ffassis.edu.br ou 

pelo telefone (73)99821-7680 (das 08 às 12h e das 14 às 18h, de segunda a sexta-feira) – 

Nataly, ou Setor de TI sti@ffassis.edu.br ou (73)99999-5003 (atendimento das 14:30 às 21h, 

de segunda a sexta-feira) – Fernanda. 

O momento requer o engajamento e comprometimento de todos, pois a prioridade é superar os 

desafios desta pandemia com o mínimo de perdas possível para toda a nação e, em especial, para nossa 

comunidade acadêmica. 

É imprescindível que todos estejam atentos e acompanhem os comunicados a serem 

disponibilizados em nossas redes sociais e também no site www.ffassis.edu.br. Continuamos à disposição 

para esclarecimentos adicionais através da Ouvidoria, whatsapp e demais canais divulgados. 

 

Teixeira de Freitas, BA, 23 de março de 2020. 

 

 

 
Lay Alves Ribeiro 

Diretora Geral 
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