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PORTARIA Nº 66, DE 06 DE JUNHO DE 2022. 
 
O Diretor-Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –
CAMPUS BRUMADO, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Portaria nº 15, de 02 de
janeiro de 2020, combinado com o que dispõe a Lei  nº 8.112/90, o Estatuto do IFBA e,
 
Considerando a 4ª onda de COVID-19 que volta a registrar um novo aumento do número de casos no país,
segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde - CONASS;
Considerando que nesta data fomos informados de que discentes testaram positivo para COVID-19;
Considerando que servidor(a) do campus Brumado também testou positivo;
Considerando que diante dessa nova onda, não tomamos conhecimento que a cidade de Brumado tenha
decretado medida de contingenciamento para evitar a evolução do vírus junto aos seus munícipes;
Considerando a permanência do Protocolo de Biossegurança do IFBA;
Considerando que o Comitê Local de Enfrentamento à COVID-19 avaliará a questão em pauta, em reunião
extraordinária, a ser realizada em 07/06/2022;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - AFASTAR os estudantes da turma do 2º ano do curso Técnico Integrado em Edificações, turno
matutino, das atividades acadêmicas presenciais, pelo período de 10 (dez) dias, a contar do dia 06/06/2022,
observando as orientações contidas no Protocolo de Biossegurança, sendo garantido o direito às atividades
acadêmicas remotas.
 
Art. 2º - As atividades acadêmicas remotas deverão ser ministradas pelos docentes, seguindo o Art. 19 da
Resolução nº 49/2022/CONSUP, de 10 de março de 2022.
 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por RUI PEREIRA SANTANA, Diretor Geral do Campus
Brumado, em 06/06/2022, às 17:15, 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 2357102 e o código CRC 483E19B4.


