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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 11 DE MARÇO DE 2022. 

DIRETORIA GERAL- IFBA/CAMPUS DE SALVADOR  

          Estabelece o retorno presencial do Campus  de Salvador, com   início 
dia 14 de março de 2022, considerando a Resolução nº 39/CONSUP alterada 
pela Resolução nº50/CONSUP e a deliberação do Conselho do Campus de 
Salvador (04/03/2022) que deliberou pelo acesso  à  FASE 04 a partir de 14 
de março de 2022 para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. 

 

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

A Resolução nº 39, de 23 de dezembro de 2021 do CONSUP/IFBA 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, aprovado pela Resolução/CONSUP nº 28, de 28 de setembro de 2021  

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

O Plano de Retomada PGR - Campus de Salvador, Processo SEI nº 23279.000550/2022-88; 

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 Nota Técnica Nº1/2022 - GT Retorno às Atividades Escolares Presenciais – FIOCRUZ; 

A Resolução 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.  

RESOLVE: 

 Capítulo I - Das Orientações Gerais 

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

I- o Período de 14/03/2022 a 02/04/2022 será composto por atividades relacionadas ao 
Acolhimento, Diagnóstico e Ambientação (Presencial) - incluindo os calouros oriundos do SISU 2022.1; 

II- as aulas síncronas (online) de todas as componentes curriculares (práticas e teóricas) 
passarão a ser  presenciais para todos os níveis de ensino (técnico integrado, técnico subsequente, 
técnico integrado EJA e graduação); 

III- as aulas assíncronas (não presenciais) serão mantidas no formato remoto (offline) até o dia 
02/04/2022, e passarão para o modo presencial a partir do dia 04/04/2022; 
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IV- a primeira semana de aulas da FASE 04 (de 14 a 19/03/2022) será reservada para 
atividades de ensino, acolhimento, diagnóstico e ambientação, quando não será permitida a aplicação 
de instrumentos de avaliação quantitativa; 

V- a partir do dia 04/04/2022, todas as atividades de ensino serão presenciais. 

 

Capítulo II - Das Atividades Administrativas 

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 
39/CONSUP.  

 

Capítulo III - Das Atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão 

Art. 3º Atividades de Pesquisa, Pós graduação e Extensão já estavam liberadas 
presencialmente desde o dia 03/01/2022. 

 

Capítulo IV - Do Acesso Ao Campus 

Art. 4º Passaporte de Vacinação - Será cobrada a apresentação do cartão vacinal para acesso 
ao campus,  de acordo com a  Resolução Nº 48, de 24 de fevereiro de 
2022(https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-
2022/resolucao_2202321_resn48_1.pdf/view). 

  

 Capítulo V - Dos Protocolos de Biossegurança 

Art. 5º É de responsabilidade de toda a comunidade que ingressar no IFBA, campus de 
Salvador, 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 espalhados pelo campus para lavar com frequência as mãos com água e 
sabão; 

II- Uso dos dispensers espalhados pelo campus e  higienização das mãos com álcool gel 70%; 

III- Uso correto das máscaras de proteção facial;  

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); 

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2022/resolucao_2202321_resn48_1.pdf/view
https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2022/resolucao_2202321_resn48_1.pdf/view
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VII- Evitar as situações de aglomeração de qualquer tipo dentro ou fora do campus;   

VIII- Observar e respeitar as marcações de distanciamento nos setores que potencialmente 
geram aglomerações (bibliotecas, cantinas ou qualquer lugar que tenha filas para atendimento ao 
público); 

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

§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 O campus dispõe de cartazes informativos e mídia indoor com as orientações. 

  

Capítulo VI - Dos Disposições Finais 

Art.6º Os servidores, discentes ou tercerizados deverão buscar orientação nos canais oficiais, 
inclusive telefone, disponibilizados pelo Ministério da Saúde (pelo telefone 136 ou no site 
https://coronavirus.saude.gov.br/) ou nos canais de comunicação das secretarias estaduais, distritais e 
municipais de saúde e informar , imediatamente, ao Serviço Médico Odontológico(SMO), quando: 

I - apresentar sinais e sintomas gripais ou quaisquer outros compatíveis com a Covid-19, 
enquanto perdurar essa condição; 

II - coabitar com pessoa com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-
19;  

III - sempre que surgirem dúvidas a respeito da Covid-19 ou de seus fatores associados. 

Art. 7º  Esta instrução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

  

  

 
 
 

 
 

 

 


