COMUNICADO OFICIAL – 26/07/2021
MODALIDADE DE OFERECIMENTO DE AULAS E RENOVAÇÃO DE DESCONTOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO - 2021.2
CONSIDERANDO a chamada do MEC para o retorno às aulas presenciais/semipresenciais
onde houver condições sanitárias para tal, o avanço da vacinação contra a covid-19 em
nossa região e a diminuição do número de casos de contaminação;
CONSIDERANDO a autorização do Governo da Bahia para a retomada das aulas na
modalidade presencial/semipresencial respeitando a ocupação de até 50% da capacidade
das salas e outras medidas de proteção;
CONSIDERANDO as pesquisas realizadas com o corpo discente por curso de graduação e suas
turmas, revelando alto índice de preferência para o retorno presencial;
Comunicamos que:
a) o início do semestre 2021.2 se dará no dia 04 DE AGOSTO, PARA TODOS OS CURSOS
DE GRADUAÇÃO;
b) as disciplinas práticas externas e de laboratório retornarão na modalidade
presencial, seguindo o mesmo formato do semestre anterior, conforme calendário
específico disponibilizado para cada curso e turma;
c) as disciplinas teóricas também retornarão no dia 04 de agosto, ainda no modelo
síncrono, mediado por tecnologias digitais. Serão concedidas algumas semanas para
que os alunos se reorganizem em relação à logística do retorno às aulas
presenciais/semipresenciais, conforme orientação de cada curso;
d) a partir de 30 DE AGOSTO, conforme calendário específico disponibilizado para cada
curso e turma, para todos os cursos de graduação, EXCETO TEOLOGIA (que manterá
o modelo síncrono on-line), serão ofertadas aulas teóricas de modo presencial,
obedecendo a porcentagem de ocupação permitida para cada sala, com um grupo
presente com aulas ao vivo e o outro acompanhando por transmissão simultânea online;
e) para os discentes que ainda não se sentirem seguros em estudar de forma presencial,
haverá a opção de continuar na modalidade on-line até o final do semestre 2021.2;
f) embora os custos institucionais sejam reajustados e sofram aumento com o retorno
das aulas presenciais, a Fadba estará mantendo o seguinte plano de descontos,
excepcionalmente por motivo da pandemia(com exceção dos formandos de 2021):

* os 20% de desconto adicionais para todos os cursos serão mantidos nos meses de
julho e agosto;
Reajuste nos valores dos boletos de setembro a dezembro:
* serão aplicados/mantidos 20% adicionais para os cursos que haviam projetado
terminar o semestre na modalidade on-line: Administração, Ciências Contábeis, Gestão
da Tecnologia da Informação, Pedagogia e Teologia.
* serão aplicados/mantidos 10% adicionais para os cursos de Direito, Enfermagem,
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
Os canais de comunicação de cada curso estão disponíveis para mais informações.
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