
 

 

 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

DIREÇÃO ACADÊMICA  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

CHAMADA PARA DEVOLUÇÃO DE LIVROS DO ANO LETIVO DE 2021 

 

A Direção Acadêmica vem convocar a todos os estudantes dos Cursos Técnicos Integrados, para 

DEVOLUÇÃO dos livros didáticos do ano letivo de 2021. Visando a segurança e a preservação da 

saúde dos estudantes, pais e servidores envolvidos, se estabelece os seguintes critérios para a 

devolução. 

 

DOS PRAZOS 

 

 A devolução ocorrerá nos dias 07, 08 e 09 de dezembro no IFBA campus Eunápolis; 

 Das 08h às 19h;  

 Obs: Os livros de Sociologia; Artes e Filosofia só devem ser devolvidos pelos alunos 

dos 4º anos; 

 

DA DEVOLUÇÃO 

 Após a conferência dos livros, o aluno receberá o Termo de Responsabilidade de retirada e 

devolução dos livros, assinado e datado; 

 O mesmo deve guardar o documento, pois, ele é utilizado para futura comprovação, bem 

como para solicitação de diploma; transferência e solicitação de histórico escolar;  

 

DAS ORIENTAÇÕES DO COMITÊ DE COMBATE AO COVID-19 DO IFBA  

 

ANTES DE SAIR DE CASA: 

  Deixe um calçado reserva na porta de entrada de sua casa para quando retornar. 

 Traga objetos de uso pessoal, como caneta e garrafa de água. 

 É obrigatório o uso de máscara facial industrial ou caseira; 

 

NA PORTARIA 

 Higienização com álcool gel 70;  



 

 

 Organização por ordem de chegada, obedecendo a 

chamada de entrada dos responsáveis pela portaria; 

 Documento em mãos para facilitar a identificação; 

 

NO INSTITUTO 

 Mantenha o uso da máscara dentro do Campus. 

 Evitar tocar em maçanetas ou outros mobiliários e equipamentos 

 Pratique medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar como: cobrir nariz e boca com 

lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo; 

 Evite circulação nas salas/setores da instituição. Quando autorizado, se dirija 

exclusivamente a mesa de devolução dos livros; 

 Evite abraços, beijos e apertos de mãos e adote um comportamento sem contato físico, com 

distância mínima de 1,5m entre as pessoas; 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos. 

 Não utilize bebedouros ou banheiros da instituição; 

 A entrada e atendimento no campus acontecerá em grupos de 10 alunos por vez; 

 Deverão obedecer ao distanciamento social organizado pela equipe disponibilizadora dos 

livros na biblioteca do campus; 

 Os livros serão recebidos em ambiente arejado e devidamente higienizado; 

 

QUANDO CHEGAR EM CASA: 

 

 Deixe o calçado do lado de fora da casa e se utilize do calçado reserva. 

 Lave as mãos com água e sabão. 

 Retire a sua máscara pelo elástico e deixe-a de molho em uma mistura de água (500 ml) e 

água sanitária (10 ml) por 30 minutos. Depois lave cuidadosamente. Após secar, passe o 

ferro quente. 

 Já deixe sua roupa também de molho na lavanderia. 

 Tome um banho e lave também os cabelos. 

 

SOBRE OS ALUNOS RESIDENTES EM OUTRO MUNICIPIO 

 Para os alunos que residem em Guaratinga, Itabela, Itapebi e Salto da Divisa, que tiveram 

os livros entregues em suas respectivas cidades, informamos que em janeiro será 



 

 

realizada a coleta destes livros em sua cidade seguindo o 

cronograma a ser divulgado no próximo mês. 


