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Instrução Normativa Nº. 03 - DG - IFBA CAMPUS CAMAÇARI

Estabelece as  orientações sobre  o  retorno presencial  do IFBA Campus
Camaçari, com início dia 28 de março de 2022, considerando a Resolução
nº 39/CONSUP e a deliberação do Conselho do Campus (17/02/2022) que
deliberou  pelo  acesso  à  FASE  04  do  Plano  de  Retomada  Gradual  às
Atividades Presenciais.

O Diretor-Geral do Campus Camaçari do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO:                           

• a Resolução CONSUP/IFBA nº  20, de 26 de agosto de 2020, que Aprovou o Plano de Contingência do
Instituto Federal da Bahia Frente à Pandemia do Sars-Cov-2 (Coronavírus) Plano de
Contingenciamento do IFBA;

• o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais do IFBA Campus Camaçari, Processo SEI nº
23285.001405/2021-54;

• a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, que estabelece orientações
aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o
retorno gradual e seguro ao trabalho presencial;

• a Resolução CONSUP/IFBA nº 39, de 23 de dezembro de 2021, que estabeleceu a alteração do Plano
de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos cursos técnicos,
superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, alterada pela Resolução CONSUP/IFBA nº 50, de 10 de março de 2022;

• a Nota Técnica Nº1/2022 - GT Retorno às Atividades Escolares Presenciais – FIOCRUZ;
• a Resolução CONSUP/IFBA nº 48, de 24 de fevereiro de 2022, que aprova o uso da comprovação de

esquema vacinal contra a Covid-19 em todas as unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia.

• a Resolução CONSUP/IFBA nº 49, de 10 de março de 2022, que altera a Resolução CONSUP/IFBA
30/2020 que dispõe sobre as Atividades Educacionais não Presenciais Emergenciais (AENPE) no
âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

RESOLVE:

Art. 1º  O IFBA Campus Camaçari deverá observar os seguintes requisitos para o retorno das atividades
presenciais:

I  -  o período de 28/03/2022 a 01/04/2022 será composto por atividades relacionadas ao Acolhimento,
Diagnóstico e Ambientação dos estudantes ingressantes, bem como do retorno presencial dos servidores
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para fins de planejamento e demais atividades administrativas e/ou de organização para início das aulas
com estudantes em 04/04/2022;

II - os horários das aulas até a conclusão do ano letivo 2021 será:

• Matutino: 7h30min às 12h00min;
• Vespertino: 13h30min às 18h00min;
• Noturno: 18h30min às 21h40min.

III - a(o) estudante não deve permanecer nas dependências do Campus após o término do turno de seu
curso;

IV  -  as aulas síncronas (online)  de todos as componentes curriculares (práticas e  teóricas)  passarão a
ser presenciais para todos os cursos ofertados no Campus, salvo o(s) caso(s) em que o/a(s) docente(s)
esteja(m) amparado(s) pela Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90 enquanto a mesma permanecer
em  vigor.  Estes  casos  serão  tratados  de  forma  específica  pela  Diretoria  de  Ensino  e  as  respectivas
coordenações de Área/Curso;

V - as aulas assíncronas (não presenciais) poderão ser mantidas no formato remoto (offline) até a conclusão
do período letivo 2021, conforme planejamento da Diretoria de Ensino. Alterações devem ser alocadas no
turno de realização do curso e previamente aprovadas pela Diretoria de Ensino.

Art. 2º  A Retomada Gradual das Atividades Presenciais ocorrerá com o retorno de todo o quadro de
servidores(as) e estudantes das unidades do IFBA, de acordo com o que rege a Resolução CONSUP/IFBA
nº 39, de 23 de dezembro de 2021, alterada pela Resolução CONSUP/IFBA nº 50, de 10 de março de 2022;
salvo  o(s)  caso(s)  em  que  o/a(s)  servidor(a\es)  esteja(m)  amparado(s)  pela  Instrução  Normativa
SGP/SEDGG/ME nº 90 enquanto a mesma permanecer em vigor.

Parágrafo único.  até a revogação da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, servidores(as) que
entregaram a Autodeclaração de Saúde e não estejam com suas comorbidades controladas poderão realizar
suas atividades laborais de forma remota conforme alinhamento com sua chefia imediata. Servidores(as)
que autodeclararam problemas de saúde, que se enquadram na Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº
90, mas que estão com a(s) comorbidade(s) controlada(s) poderão realizar atualização cadastral entregando
a Autodeclaração de Retorno, habilitando-se, portanto, às atividades presenciais na Fase 4.

Art. 3º Será cobrada a apresentação do cartão vacinal para acesso ao campus, de acordo com a Resolução
CONSUP/IFBA nº 48, de 24 de fevereiro de 2022. 

Art. 4º Ao acessar o campus, tanto servidores(as) quanto estudantes devem se dirigir à recepção localizada
no  hall  de  entrada  para  identificação,  verificação/controle  vacinal  bem  como  aplicação  de  demais
protocolos e controles previstos em normativa.

Art. 5º O/a(s) assistentes de alunos do campus serão os responsáveis pela organização e recepção das(os)
estudantes,  bem como  pela  vistoria  dos  espaços  entre  os  turnos  de  modo  que  estudantes  com aulas
presenciais num determinado turno não permaneçam em outro turno.

Parágrafo único:  descumprimento das orientações por parte de estudante(s) devem ser notificada(s) à
Diretoria de Ensino que orientará e/ou tomará as providências necessárias.

Art.  6º  Periodicamente,  de  acordo  com  normativa  vigente,  máscaras  serão  distribuídas  para  toda  a
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comunidade.

Art. 7º É de responsabilidade de toda a comunidade que ingressar no IFBA Campus Camaçari, a prática de
boas regras de conduta sanitária e de higienização individual para mitigar os riscos de contaminação pela
COVID-19. A retomada das atividades presenciais, de forma gradual e segura, na forma desta Instrução
Normativa, deverá considerar as medidas de controle sanitário, observando as seguintes ações:

I - Uso dos lavatórios disponíveis e/ou existentes pelo campus para lavar com frequência as mãos com
água e sabão;

II - Uso de dispensers e/ou recipientes espalhados pelo campus e higienização das mãos com álcool 70%;

III - Uso correto das máscaras de proteção facial, bem ajustadas ao rosto;

IV - Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca. Se usar lenço de papel, descarte-o adequadamente em
lixeiras;

V - Evitar o toque do rosto com as mãos sem que elas estejam devidamente higienizadas;

VI - Evitar o compartilhamento de objetos pessoais (material escolar, copos, celulares e etc);

VII - Evitar as situações de aglomeração; 

VIII - Observar e respeitar o distanciamento nos setores que potencialmente geram aglomerações;

IX - Evitar o uso de ar-condicionado, priorizando a ventilação natural em salas e laboratórios, mantendo as
portas e janelas abertas, sempre que possível;

X  -  Utilizar  garrafas,  vasilhames  ou  copos  de  uso  pessoal  para  consumo  de  água  nos  bebedouros
distribuídos pelo Campus;

XI - Conhecer e seguir os demais protocolos estabelecidos pela instituição.

§1º.  Nos laboratórios é importante que os(os) usuários(as) colaborem com a higienização dos espaços
como bancadas, cadeiras e equipamentos de uso comum.

§2º. Os servidores devem solicitar os recipientes com álcool 70% ou a reposição destes ao encarregado de
serviços gerais (Empresa Suclean) quando identificada essa necessidade.

§3º. O refeitório dos estudantes deverá ser utilizado exclusivamente para lanches, sendo preferencialmente
indicado o uso das mesas em espaços abertos e ventilados.

§4º. A utilização do espaço da Biblioteca será restrito aos servidores do setor, estando liberada apenas a
recepção e entrega de livros, durante o início da Fase 4 até avaliação do Comitê Local de Combate e
Prevenção à COVID-19. 

§5º. O campus dispõe de cartazes informativos com as orientações.

Art.  8º  Todos  os  setores  deverão  verificar  os  protocolos  de  biosegurança  específicos  na  resolução
institucional vigente e aplicá-los.

Art. 9º Os casos não previstos na Resolução devem ser encaminhados para Direção-Geral, Comitê Local
de Combate e Prevenção à COVID-19 ou Diretorias de Ensino e de Administração e Planejamento.

Art. 10º Esta instrução entra em vigor na data da sua publicação.
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EDUARDO OLIVEIRA TELES
Diretor-Geral

IFBA Campus Camaçari
Portaria n.º 16 de 02/01/2020, D.O.U. de 03/01/2020

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Diretor(a) Geral do
Campus Camaçari, em 25/03/2022, às 15:43, 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 2247113 e o código CRC DE2DA540.
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