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ECAMINHAMENTOS APÓS ANÁLISE DA RESOLUÇÃO 007 DE 22 DE MARÇO DE 

2020 – COVID-19 

 

 

O Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus 

(COVID-19) – Portaria n. º 053 de 17 de março de 2020, do Campus Simões Filho, 

formado em cumprimento à Portaria IFBA nº 1.208, de 13 de março de 2020, apresenta 

o Plano de medidas e encaminhamentos, após análise da Resolução n. º 007, de 22 de 

março de 2020. Informamos que o mesmo foi encaminhado para a análise do Comitê 

Central de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) - 

Portaria/Gabinete/IFBA nº 1.208 de 13 de março de 2020: 

 

Suspensão das atividades presenciais, administrativas e acadêmicas, por tempo 

indeterminado, exceto as atividades essenciais e estratégicas.  

 

O Art. 8º da Resolução supracitada elenca as atividades essenciais e estratégicas: 

serviços de segurança e de limpeza; serviços de saúde e atenção biopsicossocial; 

procedimentos relativos à efetivação de contratos ou convênios inadiáveis e às 

operações orçamentárias e contábeis; serviços de gestão de pessoas; serviços de 

obras e manutenção predial emergenciais; serviços e sistemas institucionais de 

tecnologia da informação e comunicação; manutenção de laboratórios de biotérios e de 

outros cultivos de organismos vivos.  

 

O Comitê Local entendeu que, além dos setores acima relacionados, as Coordenações 

dos Cursos, a Coordenação Pedagógica, a Gerência de Registros Acadêmicos - GRA 

e outros setores também desenvolvem serviços essenciais e estratégicos.  
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Além disso, será verificado, junto às Coordenações de Curso, quais são os laboratórios 

que necessitam de manutenção periódica em seus equipamentos/máquinas. 

 

A segurança patrimonial do campus continuará funcionando normalmente, observando 

recomendações referentes aos grupos vulneráveis, conforme disposto na Instrução 

Normativa nº 21, de 16 de março de 2020.  

 

O pessoal da limpeza/conservação dará o suporte necessário, durante o período de 

suspensão das atividades presenciais, mediante escala de trabalho especial, a ser 

formulada pelo Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça ao 

Coronavírus (COVID-19), em conjunto com o Departamento de Administração do 

Campus, levando em consideração o disposto sobre os grupos de risco em relação ao 

COVID-19. 

 

Com relação à manutenção do campus, é necessário que, pelo menos, 01 (um) 

colaborador da empresa Renovar Engenharia tenha acesso ao campus para verificar o 

funcionamento da bomba do poço artesiano, como também em situações emergenciais.  

 

O servidor Daniel dos Santos Brandão Júnior está autorizado a entrar no campus para 

ligar os carros institucionais, para aquecimento dos motores.  

 

Ressalta-se que todo e qualquer servidor ou colaborador que estiver dentro do grupo 

de risco fica impedido de desenvolver qualquer atividade presencial no campus. 

 

Realização de atividades remotas de natureza acadêmica, administrativa e de 

gestão durante o período de suspensão das atividades presenciais. 
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Todos as atividades serão desenvolvidas, na medida do possível, de forma remota. Os 

serviços presenciais só serão autorizados pela direção do campus, mediante extrema 

necessidade.  

 

Os funcionários terceirizados e os estagiários remunerados também deverão exercer 

suas atividades remotamente, desde que possam ser devidamente orientados pelos 

servidores. Os estágios dos alunos que acontecem in loco ficam suspensos, assim 

como, os estágios dos alunos em outras instituições. 

 

O registro da atividade remota deverá ser realizado no SUAP, levando em consideração 

as orientações divulgadas pela DGP, por meio dos Ofícios Circulares 002 de 27 de 

março de 2020 e 003 de 30 de março de 2020, e pela PROEN, por meio do Ofício nº 

1432243/2020/PROEN.REI. 

 

Recomenda-se, também, o uso do SEI, do e-mail institucional e de ferramentas de web 

conferência disponíveis, RNP, a qual todos os servidores terão acesso. 

 

Os Serviços essenciais e estratégicos podem ocorrer, excepcionalmente, de forma 

presencial.  

 

Suspensão dos eventos acadêmicos presenciais que impliquem deslocamento e 

aglomeração de pessoas.  

 

O Festival de Arte Metropolitana, que aconteceria no Ginásio Poliesportivo do campus, 

no final do mês de abril/2020, está suspenso.  

 

As aulas da Academia do Corpo de Bombeiros no campus também estão suspensas. 
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Suspensão do acesso do público interno e externo, exceto quando convocados 

pela direção para desenvolvimento de atividades essenciais e estratégicas. 

 

Fica proibida a realização do futebol no campus, que ocorria nos finais de semana, por 

membros da comunidade local. 

 

Toda necessidade de acesso ao campus deverá ser devidamente comunicada à 

Direção Geral. 

 

Suspensão de todos os calendários acadêmicos em curso no IFBA até 

deliberação posterior deste Conselho.  

 

Nosso campus já tinha cumprido mais de 80% da carga horária do período letivo. Diante 

disso, pode-se encerrar o ano letivo de 2019, com algumas alterações no calendário. 

O Departamento de Ensino, junto às Coordenações de Curso, estão à frente dos 

encaminhamentos para a realização das atividades acadêmicas pendentes, fazendo 

uso das ferramentas digitais e tecnológicas e/ou Educação a Distância.  

 

Com relação a realização da Jornada Pedagógica, o Departamento de Ensino fará uma 

consulta a Pró-Reitora de Ensino – PROEN para verificar a possibilidade de realizarmos 

a Jornada durante o período de suspensão das atividades. 

 

Manutenção dos benefícios da assistência estudantil para estudantes incluídos 

no Programa de Apoio e Assistência ao Estudante – PAAE, nas seguintes 

modalidades: bolsa de estudos, bolsa PINA, bolsas dos programas universais e 

complementares, auxílio-alimentação, auxílio-moradia e auxílio-transporte, 

enquanto durar a suspensão, desde que sejam observados os limites 

orçamentários.  
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A Comissão da Política de Assistência Estudantil se reuniu e tomou os seguintes 

encaminhamentos: 

 

1- Com relação ao PAAE, será suspenso o pagamento do Auxílio Financeiro para 

compra de óculos; 

2-  Receberão a Nota Fiscal para prestação de contas da compra do óculos no e-mail 

da Gestão da Política de Assistência Estudantil do campus;  

3- Será reenviado ao banco o pagamento de fevereiro dos estudantes que não 

conseguiram fazer o saque por conta da greve dos seguranças; 

4- Como ainda se está finalizando o PAAE-2019 e ainda há recursos, será pago 

o benefício referente ao mês de março/2020; 

5- Será enviado informes aos coordenadores de projetos do Programas Universais e 

Complementares informando sobre o aumento do prazo para entrega dos 

relatórios finais. 

 

Essas informações já foram repassadas aos discentes. 

 

Doação de alimentos que estejam em condições próximas do vencimento para 

instituições filantrópicas locais.  

 

A CONUT – Coordenação de Nutrição, em conjunto com o Departamento 

Administrativo, fizeram a análise e separaram os gêneros alimentícios que irão vencer 

até maio/2020, os quais serão encaminhados para doação a uma entidade filantrópica, 

conforme Resolução do CONSUP. Será produzido um Termo de Doação, o qual será 

assinado por ambas as partes. Porém, foi solicitado pela Assistente Social que 

verificasse junto à Reitoria sobre a possibilidade de se fazer a doação diretamente aos 

alunos afetados com a crise gerada pela pandemia do Coronavírus. A Direção se 

comprometeu em fazer a consulta. 
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Prorrogação dos prazos nas fases de execução e prestação de contas dos editais 

relacionados à atividade finalística.  

 

Ampla divulgação dos e-mails institucionais: 

Setor E-mail Responsável 

Almoxarifado almoxarifado.sfi@ifba.edu.br Adilton 

Assistência de Alunos assaluno_sf@ifba.edu.br Shirley e Sueli 

Audiovisual audio_sf@ifba.edu.br Luciano 

Biblioteca biblioteca_sf@ifba.edu.br Daise 

Gabriela 

Luciano 

Jovenice 

Coord. Da Licenciatura coordsuperior.sfl@ifba.edu.br Aron 

Coord. de Eletromecânica coordmec_sf@ifba.edu.br Luciano 

Coord. De Engenharia Mecânica coordsuperior.sfl@ifba.edu.br Marcelo Miguel 

Coordenação da Política de 

Assistência Estudantil 

coape.sfi@gmail.com Prof. Ildo - 

Presidente da 

Comissão  

Coordenação de Mecânica mecanica@ifba.edu.br Alex Anderson 

Coordenação de Metalurgia coordmetal_sf@ifba.edu.br Ana Carol 

Coordenação de PGN coordpg_sf@ifba.edu.br   Elba Gomes 

Coordenação Pedagógica cotep_sf@ifba.edu.br Ana Maria 

Ângela 

Lívia 

Coordenação de Recursos Humanos direh_sf@ifba.edu.br Daisy 

D.S.A – Divisão de Serviços 

Auxiliares 

 

dsa_sf@ifba.edu.br Daniel  

Departamento Administrativo depadsfilho@ifba.edu.br Jackson Lessa 

Direção de Ensino depen_sf@ifba.edu.br 

depen.sf@gmail.com 

Jamille Assis 

Ildo Rodrigues 

Adriana 
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Direção Geral dg.sfi@ifba.edu.br 

direcaogeral.sf@gmail.com 

Esly Marinho 

DOF dof_sf@ifba.edu.br Eunice e Fabio 

Gabinete gab_sf@ifba.edu.br Sidinalva Santos 

GRA – Gerência de Registros 

Acadêmicos 

graifbasf@gmail.com 

gra_sf@ifba.edu.br 

Kátia 

Nadson 

Edilene 

Psicologia bdelane@ifba.edu.br Brites 

Serviço de Saúde Servicomedico_sf@igba.edu.br Alessandra 

Joaquim 

Marcos 

Samuel 

Serviço Social setorpsicossocialsf@gmail.com Valdeluce 

TI  Junior e Robson 

 

 

Acesso aos canais de transparência 

Ouvidoria – ouvidoria_sf@ifba.edu.br 

E-Sic – https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-acesso-a-informacao/servico-de-

informacao-aos-cidadao-esic 

Celular da direção geral: 71 9 9961-0575 

Celular do departamento de ensino: 71 9 9117-7109 

 

Medidas individuais para o corpo de servidores(as) relativas à prevenção da 

disseminação da doença, tais como: 

  

 Suspensão de viagens nacionais e internacionais a serviço, ou para fins de 

qualificação – Não há nenhuma situação no campus;  

 Suspensão de visitas técnicas e viagens nacionais e internacionais de 

estudantes; 
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 Suspensão das participações em treinamentos presenciais, congressos e 

eventos, a trabalho – Suspensão da Jornada Pedagógica no formato presencial, 

a princípio;  

 Não será exigida, durante o período de suspensão das atividades, a entrega 

presencial de atestado médico ou autodeclaração. O servidor que precisar enviar 

atestado médico, deverá fazê-lo via SEI, seguindo as orientações já existentes. 

A única alteração neste momento é que não precisará enviar o original via 

malote. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Coordenação de 

Gestão de Pessoas do campus. O aluno que precisar apresentar atestado 

médico deverá encaminhá-lo para o e-mail do Serviço de Saúde, informado 

acima, o qual dará o encaminhamento, seguindo os trâmites institucionais. Ficam 

assegurados o direito ao sigilo das informações pessoais.  

 

Das Disposições Finais  

 

As Coordenações dos Cursos precisam fazer um levantamento de quais alunos estão 

em fase de conclusão do TCC e encaminhar as orientações abaixo: 

1 – O Orientador deve liberar o TCC do aluno para leitura dos professores da banca 

escolhida por eles, lembrando que um dos participantes é o Coordenador do Curso. 

2 – Marcar data e horário para apresentação virtual. 

3 – O Orientador e demais participantes da banca devem preencher as notas e fazer a 

média final no Formulário de Avaliação do TCC. Este documento deve ser enviado, via 

SEI, para assinatura dos participantes. Deve-se divulgar para o estudante e banca o 

link da plataforma digital que acontecerá a defesa do TCC; 

4 – O aluno deve fazer as revisões no documento, enviar para o Orientador fazer a 

revisão final e anexar nº SEI (mesmo protocolo da avaliação). 

5 – O aluno deve preencher dois Requerimentos, um solicitando o Diploma, e o outro o 

Certificado e o Histórico, e enviar para o Coordenador do Curso, que deve anexar nº 
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SEI (mesmo protocolo da avaliação). O Coordenador poderá encaminhar os 

requerimentos aos alunos, mas serão buscados meios para anexá-los; 

6 – O aluno deve solicitar o "Nada Consta" da Biblioteca via e-mail e enviar para o 

Coordenador do Curso, que deve anexar nº SEI (mesmo protocolo da avaliação). 

7 – Se o aluno tiver concluído o curso em anos anteriores, é necessário solicitar a 

Matrícula Especial na GRA via e-mail, através de Requerimento, e quando receber deve 

enviar para o Coordenador do Curso, para anexar no SEI (mesmo protocolo da 

Avaliação). 

8 – O Coordenador do Curso deve verificar no sistema se o aluno tem alguma 

pendência de nota. Se não houver pendências, envia, via SEI, toda documentação para 

Eliana Pugas fazer a revisão final e depois liberação para o GRA (Anexos: o 

requerimento e formulário TCC; Orientações da Coordenadora de Pesquisa IFBA - 

Simões Filho - Professora Eliana Pugas).  

 

As Pró-reitorias e Diretorias Sistêmicas expedirão orientações adicionais nas suas 

áreas de competência.  
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ANEXOS: 

1. (IFBA) Ofício nº 1432243/2020/PROEN.REI. 

2. (IFBA) Ofício nº 03/2020/PROEN 

3. (IFBA) Ofício nº 02/2020 – DGP; 

4. (IFBA) Ofício nº 03/2020 – DGP. 

5. Passo a passo para acesso a ferramenta de web conferência RNP; 

6. Passo a passo para acesso ao Suap; 

7. Requerimento do aluno; 

8. Formulário TCC  

9. Portaria 053 de 17 de março de 2020 – Comitê Local Simões Filho. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Declaração da OMS de 11 de março de 2020; 

Portaria MS n° 356, de 11 de março de 2020; 

Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 19, de 12 de março de 2020  

Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 20, de 13 de março de 2020; 

Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21, de 16 de março de 2020; 

Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020,  

Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020; 

Portaria MEC nº 491, de 19 de março de 2020; 

Ofício Circular nº23/2020/DP1/GAB/SE/SE-MEC; 

(IFBA) Resolução CONSUP nº 007 de 22 de março de 2020; 

(IFBA) Ofício nº 1432243/2020/PROEN.REI. 

(IFBA) Ofício circular 02/2020 PROEN. 

(IFBA) Ofício nº 02/2020 – DGP 

(IFBA) Ofício nº 03/2020 – DGP 


