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COMUNICADO - BAR/COTEP.BAR

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID/19- SUSPENSÃO DO EDITAL PAAE Nº 003
DE 09 DE MARÇO DE 2020

 
Em consonância com a decisão do Conselho Superior-CONSUP, em reunião realizada

no dia 19/03/2020, de suspender, no âmbito do Instituto Federal da Bahia, as atividades presenciais por
tempo indeterminado, a partir de 20 de março de 2020, de suspender o acesso do público interno e externo
a todas as dependências do IFBA, salvo os casos de urgência e necessidade extrema, dentre outras
decisões como medida preventiva à disseminação do Novo Coronavírus (COVID19),
Resolução disponível no endereço https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-
07-de-22-03-2020-aprova-plano-de-medidas-de-protecao-e-reducao-de-risco-covid-19, o Serviço Social ,
informa:

1- A suspensão dos prazos relacionados ao Edital do Programa de Assistência e Apoio
ao Estudante- PAAE Nº 003/2020.

Esclarecendo que a reabertura do referido Edital e o novo cronograma serão divulgados
no retorno das atividades letivas.

2- Com a autorização para a realização de atividades remotas de natureza acadêmica,
administrativa e de gestão durante o período de suspensão das atividades presenciais, em acordo com a
Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21, de 16 de março de 2020, a Portaria/MEC nº 491, de 19 de
março de 2020 e Ofício Circular nº 23/2020/ DP1/GAB/SE-MEC, o Serviço Social continuará realizando
dentre outras atividades, as análises para emissão de pareceres sociais referentes à solicitações de auxílios
emergenciais. 

Caso o(a) estudante deseje pleitear o referido auxílio deverá encaminhar a solicitação
para o seguinte endereço de e-mail: fernanda.fernandes@ifba.edu.br. É importante salientar que esse
pedido será analisado, podendo ser deferido ou não, sendo levados em consideração o critérios de
vulnerabilidade socioecônomica, de acordo com a Política de Assistência Estudantil do IFBA, Resolução
Nº 25, de 23 de maio de 2016. Ainda será avaliado o limite orçamentário da Assistência Estudantil. Assim
como, para embasar a análise poderão ser solicitados documentos comprobatórios da situação de renda
familiar.

 
Sem mais para o momento, nos encontramos a disposição para maiores esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA VIANA FERNANDES, Assistente Social ,
em 23/03/2020, às 08:00, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a) Geral do
Câmpus Barreiras, em 23/03/2020, às 12:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1431792 e o código CRC 21105953.
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