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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 15 de 14 de março de 2022.

 O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA / CAMPUS EUNÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, conforme Resolução Nº 32, de 16
de novembro de 2012, do Conselho Superior do IFBA, conferidas pela Portaria Nº 013/2020/Reitoria do
IFBA, publicada no DOU em 03 de janeiro de 2020, e 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar o uso do fardamento dos discentes matriculados no IFBA
Campus Eunápolis por questões de segurança;

CONSIDERANDO a solicitação no Processo SEI 23291.000404/2022-94, através do documento
Solicitação DA.EUN 2223083, RESOLVE:

 

Art. 1º - Alterar a Portaria  Nº. 102/2017, que dispõe sobre a padronização do uso de fardamento dos
discentes matriculados no IFBA Campus Eunápolis, que passa a vigorar com o seguinte texto:

 

"Art. 1º Normatizar e tornar obrigatório o uso do uniforme escolar, composto por fardamento-padrão e
fardamento esportivo, para estudantes dos cursos técnicos de nível médio forma integrada, em todas as
atividades acadêmicas nos termos desta Portaria:
§ 1º Compõem o fardamento-padrão: camisa-padrão, bermuda ou saia na altura do joelho e tênis ou
sandálias fechadas ou sapatos.
§ 1º Compõem o fardamento-padrão: camisa-padrão, calça, bermuda ou saia na altura do joelho, na cor
azul ou preta, e tênis ou sandálias fechadas ou sapatos.
§ 2º Compõem o fardamento esportivo, utilizado exclusivamente nas aulas de educação física: camiseta,
calção, legging, short-saia padronizado.
§ 3º Para a prática de esportes por modalidade, a vestimenta deverá ser definida pelo professor
responsável, com aprovação da Direção Acadêmica.
§ 4º Nas aulas realizadas nos laboratórios, aulas de campo ou visitas técnicas a empresas ou demais
instituições, além do fardamento-padrão, poderá ser exigido o uso do jaleco e de outros equipamentos de
proteção individual (EPI´s), de acordo com exigências específicas do ambiente e/ou da sala.
§ 5º Aqueles que frequentam a Instituição no turno inverso ao qual está matriculado deverá utilizar
fardamento-padrão, sendo flexível apenas o uso do calçado.                                                                
§ 6º Fica reservada à Diretoria Acadêmica a autorização do uso de camisa específica para o curso, quando
for necessário.
§ 7º Na camisa específica de curso é obrigatório o uso da logomarca padrão do IFBA com o nome do
respectivo campus, obedecendo às orientações expressas no manual de uso da marca dos institutos
federais.
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§ 8º A camisa específica de curso, para os cursos integrados, será autorizada somente para a última série.
 
Art. 2º Para os alunos de outros cursos oferecidos no Campus, o uso do fardamento-padrão é facultativo,
devendo, contudo, trajar vestuário adequado, em conformidade com as normas dos ambientes onde se
desenvolvem as atividades acadêmicas.
§ 1º É facultativo o uso do uniforme escolar aos estudantes dos cursos técnicos de nível médio
subsequentes, no turno noturno, e dos cursos superiores em quaisquer turnos.
§ 2º O estudante dos cursos superiores e dos cursos subsequentes que optar pelo uso do uniforme escolar
padrão do IFBA deverá obedecer ao mesmo padrão do uniforme estabelecido para os estudantes dos
cursos técnicos integrados.
 
Art. 3º No exercício de suas atividades laborais na Instituição, os estudantes participantes do programa de
bolsa deverão usar o fardamento-padrão.
 
Art. 4º O estudante que NÃO estiver trajado de acordo com estas orientações normativas receberá uma
notificação da Coordenação de Assistência ao Aluno e Apoio às Atividades de Ensino – CAENS. E,
quando o aluno for menor de 18 anos, a notificação será encaminhada para ciência dos pais ou
responsáveis.
§ 1º Ao receber a segunda notificação, caso o aluno seja menor de 18 anos, a CAENS ou a Direção
Acadêmica ou Geral, quando for o caso, fará uma comunicação formal ou via telefone aos pais ou
responsáveis.
§ 2º A partir da terceira notificação, não será permitido ao estudante o acesso às dependências da escola
sem o fardamento, e nos casos do estudante ser menor de 18 anos, os pais ou responsáveis devem ser
comunicados imediatamente do impedimento do acesso à Instituição pela CAENS.
§ 3º Caso o aluno esteja impossibilitado de usar o fardamento por motivo de saúde, deverá comparecer ao
serviço médico e de enfermagem da instituição para exame e recebimento de declaração confirmando a
impossibilidade, discriminando qual peça do fardamento será dispensada. A declaração deverá ser
entregue à CAENS.
§ 4º O aluno será dispensado de comparecer ao serviço médico e de enfermagem da Instituição caso a
impossibilidade do uso do fardamento for visível ou atestada por outro médico.
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e prevalece até a publicação de novas
orientações por parte da Reitoria do IFBA."

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Diretor(a) Geral do
Campus Eunápolis, em 16/03/2022, às 07:54, 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 2224807 e o código CRC D5D79A29.


