
Dados do Pedido

Protocolo 23480009989201632

Solicitante Mariana Camilo Medeiros Rosa

Data de Abertura 13/06/2016 10:19

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Orgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Prazo de Atendimento 04/07/2016

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Inclusão servidores

Detalhamento Solicito acesso às normas e/ou políticas da Instituição voltadas à inclusão 
e acessibilidade de SERVIDORES com deficiência, caso existam.

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 18/10/2016 10:22

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezada Mariana,

Segue texto do setor responsável: Cumpre-nos esclarecer que a Política 
de Diversidade e Inclusão do IF Baiano foi aprovada pelo Conselho 
Superior em 9 de out de 2012. A Política trata  de efetivar ações que 
garantam "...no IF Baiano, a inclusão e a questão da diversidade possam 
despontar nos documentos legais para a prática no âmbito ações 
buscando a inclusão dos grupos
pedagógico e no cotidiano Institucional..." (pagina 11) (grifo nosso)
Descrevemos a situação supra para elucidar que não existe uma política 
de inclusão especifica para servidores, pois discentes, docentes, 
técnicos e terceirizados são pessoas e a política trata de pessoas, da 
diversidade e inclusão em 360º  "no IF Baiano" e descrever as praticas 
norteadoras de toda e qualquer ação institucional. Assim é 
responsabilidade de todos observar em suas ações cotidianas a 
utilização da diretrizes posta na política, bem como do setor eleito na 
política para implementar a sua execução. 
As praticas da COASQ são pensadas e executadas de acordo com as 
diretrizes da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e das 
legislações, vigente, que tratam do tema. 
A política  do IF Baiano possui como objetivos específicos  as ações que 
devem ser realizadas para garantir a diversidade e inclusão para 
discentes e servidores(pagina  12 e 13).

cordialmente,

Responsável pela Resposta Hildete - coasq - dia 17/10

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Direitora de gestão de pessoas

Prazo Limite para Recurso 28/10/2016

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Governo e Política

Subcategoria do Pedido Administração pública

Número de Perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

13/06/2016 10:19 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

18/10/2016 10:22 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


