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Resolução 198/2022 - OS-CONSUP/IFBAIANO, DE 28 DE MARÇO DE 2022

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO SUPERIOR DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no

uso das suas atribuições legais previstas no inciso §1º, do art. 4º e art. 5º, do

Regimento do Conselho Superior, considerando:

- Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de

2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19);

- Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde

(MS), que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),

em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19); 

- Resolução CONSUP nº 183/2022, que torna obrigatória a comprovação

de vacinação contra a Covid-19, com vistas à circulação de pessoas e ingresso nas

dependências de todas as unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia Baiano com as alterações promovidas pela Resolução CONSUP nº

186/2022;

- Instrução Normativa 5/2022 - RET-SCS/RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 5

de fevereiro de 2022, que estabelece medidas de orientação, controle, prevenção

e mitigação de riscos para o retorno das atividades presenciais nas unidades do IF

Baiano e suas alterações;

- Instrução Normativa 6/2022 - RET-SCS/RET- GAB/RET/IFBAIANO, de 18

de fevereiro de 2022, que estabelece orientações gerais sobre procedimentos que

poderão ser adotados, no âmbito do IF Baiano, quando da exigência de

comprovação do ciclo vacinal atualizado contra a Covid-19.

- o Processo Eletrônico SUAP nº 23327.250933.2022-82; e

- as deliberações do Conselho Superior na 2ª Reunião Extraordinária,

realizada no dia 24 de março de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º  Considerar que o período de trancamento de matrícula por



interesse particular, concedido durante o contexto de excepcionalidade da crise

sanitária da Covid-2019, não será computado para efeito de integralização

curricular. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Marcelito Trindade Almeida

Presidente Substituto
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