
 

 

 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Reitoria 

Pró-Reitoria de Extensão 

 

Nota Informativa nº 04/2020/PROEX/IF BAIANO 

 
 

 A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IF BAIANO), no uso das suas atribuições, 

torna pública a suspensão do cronograma dos eventos promovidos pela PROEX e previstos para 

ocorrerem neste ano. 

 

Motivados pela decisão de minimizar os efeitos da pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-19), 

e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS) e 

da Secretaria Estadual de Saúde, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano (IF Baiano) através da Instrução Normativa nº 19, de 13 de março de 2020, 

alterada pela Instrução Normativa nº 22, de 05 de abril de 2020, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 

em Reunião Virtual Extraordinária, ocorrida na terça-feira, 31 de março de 2020 e após Reunião 

Virtual com os Coordenadores de Extensão, ocorrida dia 14 de abril de 2020, deliberou pela 

suspensão dos cronogramas e pelo adiamento dos eventos acadêmicos promovidos por esta Pró-

Reitoria: II Festival de Arte e Música do IF Baiano (Edital nº 05/2020) e III Seminário de 

Extensão, Inovação e Cultura do IF Baiano previstos para ocorrerem neste ano.  

Nossa equipe, trabalhando prioritariamente em jornada de trabalho remoto, está empenhada 

para que todas as ações extensionistas planejadas para os eventos tenham andamento na medida do 

possível, como a garantia de contratação de serviços e efetivação das compras, por exemplo. 

Destarte, colocamo-nos à disposição, e seguiremos aguardando o retorno à normalidade das 

atividades para definirmos e socializarmos novos cronogramas e novas ações desenvolvidas pela 

PROEX. Visite a nossa página: https://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/ para mantê-los(las) 

atualizados(as). 

 Comungamos com todos os esforços que o momento exige e desejamos a possibilidade de 

superar o enfrentamento dessa pandemia com união, segurança, força, sabedoria e saúde! 

 

 

Salvador/BA, 16 de abril de 2020. 
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