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Nota à comunidade de Santo Amaro

A Direção-Geral e de Ensino do IFBA/Campus Santo Amaro comunica à sociedade que

diante  dos  cortes  anunciados  pelo  Ministério  da  Educação  para  todos  os  Institutos  e

Universidades  Federais,  que  está  realizando  todos  os  esforços  para  tentar  garantir  o  bom

funcionamento e continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Com o objetivo de manter a comunidade informada sobre o que está ocorrendo e fazer

discussões para levantar ações que possam contribuir com a redução dos gastos, foram realizadas

reuniões com todos os servidores (técnicos e professores) e todos os alunos (de todos os cursos).

Além disso, no próximo sábado realizaremos uma reunião com os pais e a comunidade para

falarmos sobre os cortes e a suas consequências para o Campus Santo Amaro. 

Além das  reuniões  o  campus,  já  está  realizando as  seguintes  ações:  (i)  realização de

campanhas para conscientização junto aos servidores e alunos para o melhor uso dos recursos de

custeio  tais  como água,  energia  elétrica,  papel,  copos  descartáveis,  impressão  e  outros;  (ii)

Redução do uso de diárias e passagens, dando prioridade a reuniões de conselhos, colegiados,

comissões e outros via web conferência; (iii) Redução do uso dos combustíveis com a limitação

do uso dos veículos oficiais apenas em condições excepcionais e prioritárias; (iv) Reavaliação

dos valores dos contratos continuados com foco na redução de custos; (v) Levantamento das

despesas de funcionamento do campus Santo Amaro no ano de 2019; (vi) Estudo do impacto do

bloqueio sobre os contratos em execução e possíveis prejuízos ao  campus Santo Amaro e seu

funcionamento.
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Dada  a  importância  do  assunto  a  direção  informa  que  continuará  trabalhando  para

garantir a qualidade dos serviços prestados a comunidade e assim que tiver mais informações

oficiais por parte da Reitoria do IFBA repassará para a comunidade o mais breve possível através

do site e/ou de reuniões.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Antonio Ramos Andrade
Diretor-Geral Pro Tempore – Campus Santo Amaro
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