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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

SOLICITAÇÃO - REI/CONSEPE.REI

 

Recomendação Administrativa nº 001/CONSEPE

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSEPE/IFBA, no uso de suas atribuições legais,

 

CONSIDERANDO o que foi homologado na 1ª Reunião Ordinária do CONSEPE, realizada em 22/05/2020,

 

RECOMENDA para o Ensino, Pesquisa e Extensão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia – IFBA, durante o período de pandemia as seguintes ações:

I. redimensionar o Comitê de Enfrentamento à Pandemia COVID-19 no IFBA com manutenção das
cadeiras do atual Comitê Central (Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Câmara Técnica), representações
das comissões locais, membro CONSUP, membro CONSEPE, representação dos pais (por região ou por
campus) e representações de estudantes (por região ou por campus); SINASEFE e APUB; incrementar a
câmara técnica dentro da comissão.
aulas.
II. fortalecer as ações dos comitês locais de enfrentamento ao Covid-19 por parte dos Campi do IFBA, a
fim de que avancem no sentido da reflexão e debate coletivo sobre os princípios pedagógicos que deverão
balizar as ações futuras relativas à retomada das aulas.

III. redimensionar a composição dos Comitês Locais com a participação da representação de
pais/responsáveis, bem como, de servidores da área pedagógica e da Direção de Ensino/Acadêmica do
Campus.

IV. incluir na pauta dos Comitês Locais o debate sobre os Protocolos de Segurança para o retorno das
atividades presenciais (desde o deslocamento da/do estudante ao campus, bem como o comportamento
dentro do IFBA), considerando que o Protocolo de Segurança também é um processo educacional.
 

 

Salvador, 19 de junho de 2020

 

Prof.ª Luzia Matos Mota
Presidente do CONSEPE
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Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 19/06/2020, às
14:18, 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 1508091 e o código CRC E4E13377.
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