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PORTARIA Nº 084, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O Diretor Geral Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, Campus de Santo Amaro, no uso de suas atribuições 
legais, e 

 

CONSIDERANDO o Art. 5 do Código Disciplinar Discente do IFBA, Resolução 
CONSUP nº 73 de 22 de novembro de 2013, a qual não permite a dispensa do 
uso do uniforme nas dependências do Instituto, exceto para alunos dos cursos 
superiores de Bacharelado e de Licenciatura; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o uso do fardamento para os 
discentes dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma 
de articulação integrada ao Ensino Médio, Subsequente e na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA);  
 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Normatizar o uso do fardamento para os discentes regularmente 
matriculados nos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 
forma de articulação integrada ao Ensino Médio, Subsequente e EJA do Campus 
Santo Amaro. 

 

§ 1º O fardamento oficial do Instituto é de uso obrigatório nas 
dependências do Campus e em todas as atividades acadêmicas por 
parte dos discentes dos cursos técnicos de nível médio nas formas 
integrada,  ubseqüente e EJA. 
 

§ 2º Compõe o fardamento oficial: camisa com manga, calça 
comprida tipo jeans, malha ou brim na cor azul escuro ou preta, 
bermuda jeans na cor azul escuro ou preta, com comprimento na 
altura do joelho e sapato fechado tipo tênis, sapato ou sapatilha (ver 
Anexo I). 
 
§ 3º Compõe o fardamento de educação física: camisa oficial 
padronizada sem manga, bermuda helanca conforme modelo oficial 
do Instituto e tênis. 
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§ 4º Em substituição à calça jeans os estudantes podem utilizar saia 
tipo jeans ou brim, na cor azul ou preta com comprimento na altura 
do joelho. 
 
§ 5º O uso do fardamento oficial conforme padrão estabelecido pelo 
Campus é obrigatório pelos discentes dos cursos técnicos de nível 
médio nas formas integrada, EJA e  ubseqüente em qualquer dia e 
horário, mesmo fora do horário regular de aulas, quando nas 
dependências do Campus (sala de aula, área de convivência, 
biblioteca, laboratórios e demais espaços), nos eventos 
acadêmicos, atividades pedagógicas e visitas técnicas. 
 

§ 6º Caso o estudante esteja impossibilitado de usar tênis ou sapato fechado por 
motivo de saúde deverá comparecer ao DEPEN cabendo ao setor autorizar, em 
caráter excepcional, o uso do calçado adequado conforme a impossibilidade 
momentânea.  
 

§ 7º Camisas de formandos, feiras, gincanas e demais eventos institucionais serão 
permitidas desde que sejam autorizadas pelo DEPEN com definição expressa do 
período de utilização. 
 

§ 8º Não será permitida a alteração do fardamento oficial através de desenhos, 
recortes ou qualquer forma de customização que possam modificar as 
características do fardamento oficial. 
 
§ 9º O uso do fardamento será obrigatório a partir do primeiro dia de aula em cada 
período letivo. Os alunos ingressantes terão um prazo de duas semanas, contados 
a partir do primeiro dia de aula, para que possam adquirir o fardamento completo, 
inclusive o uniforme de educação física. 
 

§ 10º O(A) estudante que tiver dificuldade na aquisição do fardamento padrão em 
razão de sua condição socioeconômica deverá dirigir-se à Coordenação Técnico-
Pedagógica/Serviço Social para se informar a respeito da concessão do mesmo 
através do Almoxarifado Social.  
 
§ 11º A partir do primeiro dia de aula, o estudante que se ausentar das atividades 
avaliativas em razão do uso inadequado do fardamento não terá direito à segunda 
chamada.  
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§ 12º Nas aulas realizadas nos laboratórios, aulas de campo ou visitas técnicas a 
empresas ou demais instituições, além do fardamento padrão (camisa padrão e 
calça tipo jeans), poderá ser exigido o uso do jaleco e /ou de outros equipamentos 
de proteção individual (EPIs), de acordo com exigências específicas do ambiente 
e/ou da atividade. 
 
§ 13º A responsabilidade pelo acompanhamento e observância do cumprimento 
destas normas caberá ao DEPEN por meio dos assistentes dos alunos, não se 
eximindo, todavia, os demais segmentos da comunidade acadêmica do IFBA 
Campus de Santo Amaro, representada por servidores, pais e responsáveis de 
alunos, em colaborar com seu cumprimento. 
 
Art. 2º. Não será permitido: 

I. O uso de bonés ou similares, bem como óculos escuros, em quaisquer 

atividades acadêmicas.  

Art. 3º Os casos omissos serão avaliados pela Diretoria de Ensino do Campus. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Prof. Dr. Marcos Antonio Ramos Andrade 
Diretor Geral Pro Tempore – Campus Santo Amaro 
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FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS PARA AUSÊNCIA DE FARDAMENTO 
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ANEXO I 

 

MODELOS DE UNIFORMES CONSIDERADOS PADRÕES DO INSTITUTO 

 

 


