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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Avenida Jorge Amado - Bairro Jardim Limoeiro - CEP 42.800-605 - Camaçari - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
Instrução Normativa Nº. 04 - DG - IFBA CAMPUS CAMAÇARI

 

Estabelece as orientações sobre o agendamento e uso do Auditório do Campus Camaçari.
 

 
 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS CAMAÇARI no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº. 16 de 02 de janeiro de 2020 e,
 
Considerando a necessidade de se estabelecer procedimento para o uso adequado do auditório do Campus Camaçari;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Definir as regras para utilização do Auditório do IFBA Campus Camaçari.
 

Da Solicitação de Agendamento

Art. 2º A solicitação de agendamento de uso do auditório será feita através de formulário disponível no site do Campus Camaçari e no
link: https://forms.gle/XY5q6xgFXGxHcsot7 .
Paragrafo único: No formulário constam orientações de preenchimento e de acompanhamento da solicitação de agendamento.
 
Art. 3º O formulário de solicitação de agendamento deve ser preenchido e enviado com antecedência mínima de 5 dias úteis do evento e a confirmação de
agendamento será comunicada em até 3 dias úteis ao solicitante.
 
Art. 4º Formulário preenchido deve ser enviado para Diretoria de Ensino (DIREN) e Setor de Audiovisual que verificará o preenchimento correto e
completo e encaminhará a análise da solicitação de agendamento.
 
Art. 5º Após a análise prévia do Setor de Audiovisual, a Diretoria de Ensino realizará a análise, juntamente com o Setor de Audiovisual, e responderá
através de e-mail ao requerente com a autorização/confirmação ou negativa de agendamento.

Art. 6º O agendamento está vinculado à disponibilidade do auditório.

Art. 7º A comunidade estudantil poderá realizar solicitação de agendamento do auditório através da equipe diretora do Grêmio Estudantil ou representante
de turma (Conselho de Representantes de Turmas - CRT), que ficará responsável em formalizar a solicitação e atuará como responsável solidário ao pleito;

Art. 8º Eventos que não estejam previamente programados no Calendário Acadêmico ou vinculados a algum instrumento jurídico (acordo de parceria,
cooperação técnica, etc) serão analisados pela Diretoria de Ensino.

Art. 9º A solicitação de agendamento deve ser acompanhada pelo interessado através do e-mail fornecido no preenchimento do formulário, bem como
acompanhar as informações/orientações sobre uso e disponibilidade de equipamentos que serão enviadas pela Setor de Audiovisual para o e-mail
fornecido no preenchimento do formulário.
 

Do Uso

Art. 10º  Durante o uso do auditório é terminantemente proibido o consumo de alimentos dentro do auditório.

Art. 11º  O Campus Camaçari não se responsabilizará pelo transporte, guarda de equipamentos/materiais/objetos particulares deixados no Auditório.

Art. 12º  Eventos no turno noturno não poderão ultrapassar o horário das 21h em função de desmobilização, organização e logística pós-evento.

Art. 13º É vedado o uso do auditório para:
a) Aplicação de provas;
b) Aulas;
c) Atendimento Extra-aula.
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Art. 14º É vedado o acesso no setor de audiovisual de pessoas não autorizadas. 
 
Art. 15º Caso algum equipamento ou móvel apresente defeito/falha, o Setor de AudioVisual deve ser informado imediatamente. 
 

Disposições Finais

Art. 16º Em caso de necessidade de ensaios para determinado evento, serão autorizados ensaios por turma/equipe e os agendamentos devem ocorrer
conforme estabelecido na seção "Da Solicitação de Agendamento" desta Instrução Normativa. Essa solicitação deverá ser realizada exclusivamente por
servidor integrante da comissão organizadora do referido evento.

Art. 17º Em caso de ausência/impossibilidade de atendimento do setor de audiovisual em algum momento do evento, o solicitante ou membro de
comissão organizadora do evento (quando for o caso), ficará responsável pelo espaço.

Art. 18º O horário de funcionamento do setor de audiovisual deve ser ajustado de acordo com a demanda de serviços, visando maior apoio possível aos
eventos realizados no campus Camaçari, respeitando a carga horária diário de servidor(a/es) lotado(a/s)neste setor, conforme legislação em vigor.
 
 

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 16/03/2023, às 19:22,
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 2776727 e o código CRC
BD4637CB.


