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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1020/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.501198/2020-19,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
SERGIO RICARDO MATOS ALMEIDA, ocupante do cargo de Professor de Ensino
Básico  Técnico  e  Tecnológico,  SIAPE  nº  1888595,  SIAPECAD  nº  01788720,
lotado(a) no(a) Departamento de Desenvolvimento Educacional do Campus Valença,
de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 140 (cento e quarenta dias) no
período de 14/04/2020 a 31/08/2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1021/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23336.250568/2020-35,

RESOLVE

Conceder  Licença  para  Adotante  à  servidora  FABIANA  BIASC
VIEIRA, ocupante do cargo de Enfermeiro-area, SIAPE nº 2331307, SIAPECAD nº
02091974, lotado(a) no(a) Campus Valença, de acordo com o Art. 2º Decreto nº
6.690,  de  11  de  dezembro  de  2008,  combinado  com  o  Ofício  -  Circular  no
14/2017/MP, por 120 (cento e vinte dias) no período de 19/06/2020 a 16/10/2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6690.htm
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/13128
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/13128
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1022/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23807.250450/2020-13,

RESOLVE

Conceder  Licença  Maternidade  à  servidora  JAMYLE  ROCHA
FERREIRA SOUZA, ocupante do cargo de Professor de Ensino Básico Técnico e
Tecnológico, SIAPE nº 2049833, SIAPECAD nº 01834447, lotado(a) no(a) Campus
Alagoinhas, e em exercicio no(a) Diretoria Acadêmica do Campus Alagoinhas, de
acordo com o Art. 71, da Lei nº. 8.213/91, por 120 (cento e vinte dias) no período
de 12/06/2020 a 09/10/2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1023/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.251935/2020-27,

RESOLVE

Conceder  Prorrogação  da  Licença  Maternidade  à  servidora
JAMYLE ROCHA FERREIRA SOUZA, ocupante do cargo de Professor de Ensino
Básico  Técnico  e  Tecnológico,  SIAPE  nº  2049833,  SIAPECAD  nº  01834447,
lotado(a) no(a) Campus Alagoinhas, e em exercicio no(a) Diretoria Acadêmica do
Campus Alagoinhas, de acordo com o Art. 1º, da Lei n° 11.770/2008 e o Art. 2º, § 1º,
do Decreto nº 6.690/2008, por 60 (sessenta dias)  no período de 10/10/2020 a
08/12/2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1024/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23331.502633/2017-68,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
JOILSON AMORIM MOREIRA, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da
Informacao,  SIAPE  nº  1047143,  SIAPECAD  nº  01856282,  lotado(a)  no(a)
Departamento de Administração e Pagamento do Campus Itapetinga, e em exercicio
no(a)  Departamento  de  Administração  e  Pagamento  do  Campus  Itapetinga,  de
acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 15 (quinze dias)  no período de
06/12/2017 a 20/12/2017.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1025/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.251879/2020-21,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
JOACYR SILVA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Técnico em Seguranca do
Trabalho, SIAPE nº 2227016,  SIAPECAD nº 01997013,  lotado(a) no(a) Campus
Catu, e em exercicio no(a) Departamento de Administração e Pagamento do Campus
Catu, de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 4 (quatro dias) no período
de 15/12/2017 a 18/12/2017.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1026/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.251874/2020-06,

RESOLVE

Conceder mudança do Incentivo à Qualificação de 25% para 30%, ao
servidor  JOSEVAL RIBEIRO BARRETO,  ocupante  do  cargo  de  Assistente  em
Administração,  SIAPE  nº  1673682,  SIAPECAD  nº  01441631,  lotado(a)  no(a)
Reitoria do Instituto Federal Baiano, com fundamento na Lei nº 11.091/2005, artigos
11  e  12,  alterada  pela  Lei  nº  12.772/2012,  Lei  nº  11.784/2008,  Decreto  n°
5.824/2006, artigo 1º (parágrafos 2° ao 7°) e conforme estabelecido no anexo IV da
Lei nº 11.091/2005. Efeitos financeiros a partir de 23 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5824.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5824.htm
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1027/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23336.250587/2020-61,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão E202  para E203,  à  servidora KATIA CILENE
BARRETO SANTANA, ocupante do cargo de Pedagogo-area, SIAPE nº 2344926,
SIAPECAD nº 02107842, lotado(a) no(a) Campus Valença, relativo ao interstício de
17 de maio de 2018 a 16 de novembro de 2019, em conformidade com o § 2º do art.
10 Lei nº 11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos
financeiros a partir de 17 de novembro de 2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15


Criado no SIPPAG, Impresso em: terça, 04 de agosto de 2020 as 08:42. Página 9 de 47.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1028/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23335.250907/2020-93,

RESOLVE

Conceder Progressão Funcional da Classe/Nível D302 para D303, ao
servidor  MARCOS MENDONCA LEMOS,  ocupante  do  cargo  de  Professor  de
Ensino Básico Técnico e Tecnológico, SIAPE nº 1846123, SIAPECAD nº 01623566,
lotado(a) no(a) Departamento de Desenvolvimento Educacional do Campus Uruçuca,
relativo ao interstício de 4 de fevereiro de 2018 a 3 de fevereiro de 2020 de acordo
com o art. 14 e art. 34, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (DOU de
31/12/2012), combinada com a Portaria nº 554 de 20 de junho de 2013. Efeitos
financeiros a partir de 23 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm#art34
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/06/2013&jornal=1&pagina=31&totalArquivos=168
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1029/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23806.250527/2020-65,

RESOLVE

Conceder  Progressão  Funcional  por  Capacitação  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão  D203  para  D303,  ao  servidor  JORGE  IVAN
RIBEIRO DE SOUZA, ocupante do cargo de Técnico em Agropecuaria, SIAPE nº
2392911, SIAPECAD nº 02144697, lotado(a) no(a) Campus Xique-Xique, de acordo
com o art.  10 da Lei  nº 11.091/2005,  combinado com o art.  5° do Decreto n°
5.824/2006. Efeitos financeiros a partir de 26 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5824.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5824.htm#art5
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1030/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23332.251102/2020-97,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão E410 para E411, à servidora NIVIA BARRETO
DOS  ANJOS,  ocupante  do  cargo  de  Assistente  Social,  SIAPE  nº  1460344,
SIAPECAD  nº  01226499,  lotado(a)  no(a)  Departamento  de  Desenvolvimento
Educacional do Campus Santa Ines, relativo ao interstício de 1 de novembro de 2018
a 30 de abril de 2020, em conformidade com o § 2º do art. 10 Lei nº 11.091/2005,
combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos financeiros a partir de 01
de maio de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15


Criado no SIPPAG, Impresso em: terça, 04 de agosto de 2020 as 08:42. Página 12 de 47.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1031/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23807.250475/2020-17,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão  D403  para  D404,  à  servidora  DEBORAH
SANTOS  FERNANDES  SCHRAMM,  ocupante  do  cargo  de  Assistente  em
Administração,  SIAPE  nº  1266424,  SIAPECAD  nº  02033838,  lotado(a)  no(a)
Campus Alagoinhas, relativo ao interstício de 1 de dezembro de 2018 a 31 de maio
de 2020, em conformidade com o § 2º do art. 10 Lei nº 11.091/2005, combinado com
o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos financeiros a partir de 01 de junho de
2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1032/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23330.250818.2020-97,

RESOLVE

Conceder Licença para Capacitação à servidora MAYANA ABREU
PEREIRA,  ocupante do cargo de Técnico em Assuntos  Educacionais,  SIAPE nº
1855401,  SIAPECAD  nº  01630876,  lotado(a)  no(a)  Departamento  de
Desenvolvimento Educacional do Campus Guanambi, com fundamento no art. 87 da
Lei  nº  8.112/1990,  com a  redação  dada  pela  Lei  nº  9.527/1997,  referente  ao
quinquênio  compreendido  entre  03/03/2011  a  02/03/2016,  pelo  período  de
20/10/2020  a  18/12/2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1033/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23330.250932/2020-17,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão C405  para C406,  à servidora MIRIAN ALVES
PEREIRA,  ocupante  do  cargo  de  Assistente  de  Aluno,  SIAPE  nº  1975812,
SIAPECAD  nº  01760611,  lotado(a)  no(a)  Departamento  de  Desenvolvimento
Educacional do Campus Guanambi, relativo ao interstício de 29 de novembro de
2018 a  28  de  maio  de  2020,  em conformidade com o  §  2º  do  art.  10  Lei  nº
11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos financeiros a
partir de 29 de maio de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15


Criado no SIPPAG, Impresso em: terça, 04 de agosto de 2020 as 08:42. Página 15 de 47.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1034/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 6 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23336.250605/2020-13,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão  D405  para  D406,  ao  servidor  ROGERIO
BARRETO MARTINS, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da Informacao,
SIAPE nº 2969053,  SIAPECAD nº 01767913,  lotado(a)  no(a)  Departamento de
Administração e Pagamento do Campus Valença, e em exercicio no(a) Departamento
de Administração e Pagamento do Campus Valença, relativo ao interstício de 23 de
novembro de 2018 a 22 de maio de 2020, em conformidade com o § 2º do art. 10 Lei
nº 11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos financeiros
a partir de 23 de maio de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1035/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.503165/2017-16,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde à servidora
CASSIA REGINA ELIAS ONOFRE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratorio
Area, SIAPE nº 1425672, SIAPECAD nº 01674159, lotado(a) no(a) SEM LOTAÇÃO,
de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 15 (quinze dias) no período de
03/04/2017 a 17/04/2017.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1036/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.503652/2017-71,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde à servidora
CASSIA REGINA ELIAS ONOFRE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratorio
Area, SIAPE nº 1425672, SIAPECAD nº 01674159, lotado(a) no(a) SEM LOTAÇÃO,
de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 7 (sete dias)  no período de
18/04/2017 a 24/04/2017.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1037/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.504481/2017-87,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde à servidora
CASSIA REGINA ELIAS ONOFRE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratorio
Area, SIAPE nº 1425672, SIAPECAD nº 01674159, lotado(a) no(a) SEM LOTAÇÃO,
de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 15 (quinze dias) no período de
27/12/2017 a 10/01/2018.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202


Criado no SIPPAG, Impresso em: terça, 04 de agosto de 2020 as 08:42. Página 19 de 47.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1038/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.500198/2018-07,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde à servidora
CASSIA REGINA ELIAS ONOFRE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratorio
Area, SIAPE nº 1425672, SIAPECAD nº 01674159, lotado(a) no(a) SEM LOTAÇÃO,
de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 10 (dez dias)  no período de
01/02/2018 a 10/02/2018.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1039/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.500299/2018-58,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde à servidora
CASSIA REGINA ELIAS ONOFRE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratorio
Area, SIAPE nº 1425672, SIAPECAD nº 01674159, lotado(a) no(a) SEM LOTAÇÃO,
de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 20 (vinte dias) no período de
11/01/2018 a 30/01/2018.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1040/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.501769/2015-38,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde à servidora
CASSIA REGINA ELIAS ONOFRE, ocupante do cargo de Técnico de Laboratorio
Area, SIAPE nº 1425672, SIAPECAD nº 01674159, lotado(a) no(a) SEM LOTAÇÃO,
de  acordo  com o  Art.202  da  Lei  n°  8.112/90,  por  1  (um dia)  no  período  de
14/05/2015 a 14/05/2015.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1041/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.501042/2019-84,

RESOLVE

Conceder  Licença  para  Tratamento  de  Saúde  de  Pessoa  da
Família à servidora DEISIANE MOREIRA NUNES, ocupante do cargo de Medico
Veterinario, SIAPE nº 2781451, SIAPECAD nº 01655003, lotado(a) no(a) Campus
Catu, de acordo com o Art.81.I da Lei n° 8.112/90, por 7 (sete dias) no período de
10/04/2019 a 16/04/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art81
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1042/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.505028/2019-70,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde à servidora
DENISE DE JESUS LEMOS FERREIRA, ocupante do cargo de Professor de Ensino
Básico  Técnico  e  Tecnológico,  SIAPE  nº  1011975,  SIAPECAD  nº  02213535,
lotado(a) no(a) Campus Xique-Xique, e em exercicio no(a) Diretoria Acadêmica do
Campus Xique-Xique, de acordo com o Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 1 (um dia)
no período de 26/07/2019 a 26/07/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1043/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23330.250939/2020-39,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão  E208  para  E209,  ao  servidor  GUILHERME
NEVES  OLIVEIRA,  ocupante  do  cargo  de  Odontologo,  SIAPE  nº  1630712,
SIAPECAD nº 01395061, lotado(a) no(a) Campus Guanambi, relativo ao interstício
de 16 de novembro de 2018 a 15 de maio de 2020, em conformidade com o § 2º do
art. 10 Lei nº 11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos
financeiros a partir de 16 de maio de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1044/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.003456/2017-09,

RESOLVE

Homologar o resultado final da avaliação de desempenho de estágio
probatório do servidor ANDRE FARIA PORTO, ocupante do cargo de Professor de
Ensino Básico Técnico e Tecnológico, SIAPE nº 2399957, SIAPECAD nº 02152512,
lotado(a) no(a) Campus Governador Mangabeira, bem como declará-lo(a) estável no
serviço  público  federal,  por  ter  sido  aprovado(a)  no  estágio  probatório,  com
fundamento no artigo 41 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998, combinado com o artigo 20 da Lei nº 8.112,
de 1990 e a PORTARIA N° 1005, de 04 de Outubro de 2011, esta última que aprova
o  Programa  de  Avaliação  de  Estágio  Probatório  dos  Servidores  Técnico-
Administrativos em Educação e Docentes do IF Baiano. Data de estabilidade a partir
de 08 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1045/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.501704/2019-16,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202  da  Lei  n°  8.112/90,  por  2  (dois  dias)  no  período  de  30/05/2019  a
31/05/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1046/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502009/2019-71,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202  da  Lei  n°  8.112/90,  por  2  (dois  dias)  no  período  de  08/07/2019  a
09/07/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1047/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502010/2019-04,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202  da  Lei  n°  8.112/90,  por  2  (dois  dias)  no  período  de  10/07/2019  a
11/07/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1048/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502011/2019-41,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 1 (um dia) no período de 12/07/2019 a 12/07/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1049/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502061/2019-28,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 1 (um dia) no período de 17/07/2019 a 17/07/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1050/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502231/2019-74,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 1 (um dia) no período de 07/08/2019 a 07/08/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1051/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502275/2019-02,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 1 (um dia) no período de 12/08/2019 a 12/08/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1052/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502419/2019-12,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 1 (um dia) no período de 23/08/2019 a 23/08/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1053/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502440/2019-18,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202 da Lei n° 8.112/90, por 1 (um dia) no período de 03/09/2019 a 03/09/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1054/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502472/2019-13,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202  da  Lei  n°  8.112/90,  por  2  (dois  dias)  no  período  de  05/09/2019  a
06/09/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1055/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502667/2019-63,

RESOLVE

Conceder Licença para Tratamento da Própria Saúde ao servidor
ED FABIO SILVA AGAPITO,  ocupante do cargo de Engenheiro-area, SIAPE nº
1743304, SIAPECAD nº 01516264, lotado(a) no(a) Campus Catu, de acordo com o
Art.202  da  Lei  n°  8.112/90,  por  4  (quatro dias)  no  período  de  20/09/2019 a
23/09/2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art202
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1056/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.502966/2017-36,

RESOLVE

Conceder  Licença  para  Tratamento  de  Saúde  de  Pessoa  da
Família  à  servidora  DEBORAH  ITANA  MAGALHAES  CORREIA  MELLO,
ocupante do cargo de Assistente em Administração, SIAPE nº 1823032, SIAPECAD
nº 01601992, lotado(a) no(a) Campus Uruçuca, e em exercicio no(a) Departamento
de Administração e Pagamento do Campus Uruçuca, de acordo com o Art.81.I da Lei
n° 8.112/90, por 1 (um dia) no período de 14/08/2017 a 14/08/2017.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm#art81
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1057/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23332.251193/2020-61,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão D407  para D408,  ao servidor CLOVIS COSTA
DOS SANTOS, ocupante do cargo de Técnico em Agropecuaria, SIAPE nº 1745798,
SIAPECAD  nº  01519283,  lotado(a)  no(a)  Departamento  de  Desenvolvimento
Educacional do Campus Santa Ines, relativo ao interstício de 21 de dezembro de
2018 a  20 de junho de 2020,  em conformidade com o §  2º  do art.  10 Lei  nº
11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos financeiros a
partir de 21 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1058/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23329.250839.2020-41,

RESOLVE

Conceder  Licença  para  Capacitação  à  servidora  IVONE  DOS
SANTOS COSTA SANTOS,  ocupante do cargo de Assistente em Administração,
SIAPE nº 0051721, SIAPECAD nº 00125053, lotado(a) no(a) Campus Catu, e em
exercicio no(a) Departamento de Administração e Pagamento do Campus Catu, com
fundamento no art.  87 da Lei  nº  8.112/1990,  com a redação dada pela  Lei  nº
9.527/1997, referente ao quinquênio compreendido entre 15/08/2010 a 14/08/2015,
pelo período de 24/07/2020 a 22/08/2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1059/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23335.251018/2020-43,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão E405  para E406,  à  servidora MICHELLE DO
NASCIMENTO SILVA,  ocupante do cargo de Engenheiro Agronomo,  SIAPE nº
1983200,  SIAPECAD  nº  01768698,  lotado(a)  no(a)  Departamento  de
Desenvolvimento  Educacional  do  Campus  Uruçuca,  e  em  exercicio  no(a)
Departamento de Desenvolvimento Educacional do Campus Uruçuca,  relativo ao
interstício de 23 de novembro de 2018 a 22 de maio de 2020, em conformidade com
o § 2º do art. 10 Lei nº 11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015.
Efeitos financeiros a partir de 23 de maio de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1060/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23330.250956/2020-76,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão  D406  para  D407,  à  servidora  YSLAI  SILVA
PEIXOUTO,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  de  Laboratorio  Area,  SIAPE  nº
1873022,  SIAPECAD  nº  01650076,  lotado(a)  no(a)  Departamento  de
Desenvolvimento Educacional do Campus Guanambi, relativo ao interstício de 8 de
dezembro de 2018 a 7 de junho de 2020, em conformidade com o § 2º do art. 10 Lei
nº 11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos financeiros
a partir de 08 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15


Criado no SIPPAG, Impresso em: terça, 04 de agosto de 2020 as 08:42. Página 42 de 47.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1061/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 16 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23330.250602/2020-21,

RESOLVE

Conceder Prorrogação da Licença a Gestante à servidora LARISSA
KARLA GOMES LIMA GUIMARAES, ocupante do cargo de Assistente de Aluno,
SIAPE nº 1697690,  SIAPECAD nº 01465881,  lotado(a)  no(a)  Departamento de
Desenvolvimento Educacional do Campus Guanambi, de acordo com o Art. 2º, § 1º,
do Decreto nº 6.690/2008, por 60 (sessenta dias)  no período de 15/07/2020 a
12/09/2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1062/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 16 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23333.251140/2020-30,

RESOLVE

Conceder  Progressão  por  Mérito  Profissional  do  Nível  de
Classificação/Capacitação/Padrão  C410  para  C411,  à  servidora  KAMILA
GONCALVES RIOS, ocupante do cargo de Assistente de Aluno, SIAPE nº 2379830,
SIAPECAD  nº  01225704,  lotado(a)  no(a)  Departamento  de  Desenvolvimento
Educacional do Campus Senhor do Bonfim, relativo ao interstício de 1 de novembro
de 2018 a 30 de abril de 2020, em conformidade com o § 2º do art. 10 Lei nº
11.091/2005, combinado com o art. 15 da Lei nº 11.784/2015. Efeitos financeiros a
partir de 01 de maio de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art15
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1063/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 16 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23806.250519/2020-19,

RESOLVE

Conceder Aceleração da Promoção da Classe/Nível D102 para D301,
à servidora ROBERTA MACHADO SANTOS, ocupante do cargo de Professor de
Ensino Básico Técnico e Tecnológico, SIAPE nº 1029439, SIAPECAD nº 02157168,
lotado(a) no(a) Diretoria Acadêmica do Campus Xique-Xique, e em exercicio no(a)
Diretoria Acadêmica do Campus Xique-Xique, de acordo com o art. 15, da Lei nº
12.772,  de  28  de  dezembro  de  2012  (DOU de  31/12/2012),  combinada  com a
Portaria nº 554 de 20 de junho de 2013 e com a Resolução nº 027, de 25 de outubro
de 2013. Efeitos financeiros a partir de 24 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1064/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 16 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23327.251928/2020-25,

RESOLVE

Conceder  Retribuição  por  Titulação  ao  servidor  ESTACIO
MOREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor de Ensino Básico Técnico e
Tecnológico,  SIAPE  nº  2106536,  SIAPECAD  nº  00125587,  lotado(a)  no(a)
Departamento  de  Desenvolvimento  Educacional  do  Campus  Guanambi,  e  em
exercicio no(a) Pró-Reitoria de Ensino, por haver concluído curso de DOUTORADO,
em conformidade com o disposto no Art. 17 da Lei nº 12.772 de 28/12/2012 (DOU
31/12/2012). Efeitos financeiros a partir de 17 de dezembro de 2019.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12772.htm#art17
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1065/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 16 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90 e considerando o que
consta no Processo nº 23337.250560/2020-69,

RESOLVE

Conceder Aceleração da Promoção da Classe/Nível D102 para D301,
ao servidor ANDRE FARIA PORTO,  ocupante do cargo de Professor de Ensino
Básico  Técnico  e  Tecnológico,  SIAPE  nº  2399957,  SIAPECAD  nº  02152512,
lotado(a) no(a) Campus Governador Mangabeira, de acordo com o art. 15, da Lei nº
12.772,  de  28  de  dezembro  de  2012  (DOU de  31/12/2012),  combinada  com a
Portaria nº 554 de 20 de junho de 2013 e com a Resolução nº 027, de 25 de outubro
de 2013. Efeitos financeiros a partir de 08 de junho de 2020.

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Gabinete do Reitor

PORTARIA Nº 1066/DGP/GABINETE/IFBAIANO, DE 16 DE JULHO DE 2020

O REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA  BAIANO,  nomeado  pelo  Decreto  Presidencial  de  25/04/2018,
publicado no D.O.U de 26/04/2018, Seção 2, página 1, de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 11.892 de 29/12/2008 e Lei n° 8.112/90, e considerando o que
consta no Processo nº 23336.250568/2020-35,

RESOLVE

Prorrogar  Licença  para  adotante  a  servidora  FABIANA  BIASC
VIEIRA,  SIAPE nº  2331307,  SIAPECAD nº  02091974,  ocupante  do  cargo  de
Enfermeiro-area, lotado(a) no(a) Campus Valença   de acordo com o Art. 2º Decreto
nº  6.690,  de  11 de  dezembro de  2008,  combinado com o  Ofício  -  Circular  no
14/2017/MP, por 60 (sessenta dias) no período de 17/10/2020 a 16/12/2020.

 
 

Aecio Jose Araujo Passos Duarte

Reitor



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 695/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Constitui comissão para elaboração das diretrizes

que orientam o combate ao plágio nos trabalhos

acadêmicos dos estudantes dos cursos EaD do IF

Baiano.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 55/2020 - RET-DEAD/RET-PROEN/RET-GAB, 23 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1° Constituir a comissão, com os servidores relacionados abaixo, para elaboração das

diretrizes que orientam o combate ao plágio nos trabalhos acadêmicos dos estudantes dos

cursos EaD do IF Baiano, conforme quadro abaixo:

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE
Lotação

Função

na

comissão

Tamilis Mota Cerqueira

Programador

Visual 1020599 Reitoria Presidente

Milena Vergne de Abreu Oliveira e

Sousa Pedagogo-Área 1331734 Catu

Vice-

Presidente

Ana Laura Borba de Andrade Gayão Professor EBTT 1102070 Reitoria Membro

Erica Brandao Silva Alcantara

Bibliotecário-

Documentalista 1616482 Reitoria Membro

Lorena Cristina Barbosa Grisi

Revisor de

texto 1227219 Reitoria Membro

Priscila Eve Silva dos Santos

Assistente de

aluno 3068714 Reitoria Membro

Art. 2º São competências da comissão:



- Elaborar a minuta das diretrizes que orientam o combate ao plágio nos trabalhos

acadêmicos dos estudantes dos cursos EaD do IF Baiano;

- Submeter as diretrizes que orientam o combate ao plágio nos trabalhos acadêmicos dos

estudantes dos cursos EaD do IF Baiano às instâncias de revisão e aprovação;

- Revisar as diretrizes tomando como base os termos. sugestões e orientações das

instâncias superiores e da consulta pública.

Art. 3º O quórum para a reunião da comissão será a presença de 4 (quatro)de seus

representantes e o quórum para deliberação será a maioria simples.

Art. 4º As reuniões serão realizadas prioritariamente por webconferência, cujas

convocações serão realizadas via e-mail.

Art. 5º Havendo impossibilidade para realização da reunião via webconferência, o

presidente da comissão apresentará ao Gabinete do Reitor a justificativa e estimativa de

gastos com diárias e passagens para realizar reuniões presenciais.

Art. 6º A Pró-Reitoria de Ensino prestará o apoio técnico e administrativo necessário para o

funcionamento da comissão.

Art. 7º A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão de seus trabalhos,

sendo permitida a prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 8º Ao final das atividades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar

relatório final ao Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@ifbaiano.edu.br.

Art. 9º As atividades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público

relevante e não serão remuneradas.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:11:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 29/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

66717

24057fb693



Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 700/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da

comissão designada pela Portaria nº 426/2020 -

RET-GAB/RET/IFBAIANO.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no D.O.U. de 26/04/2018, Seção 2, página

1, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, na Lei nº

8.112/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do Processo 23327.250996.2020-77, de 26 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º.  Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão

para elaborar normativa que defina procedimentos para transmissão de informação e

conhecimento no momento da sucessão de membros da alta administração, designada pela

Portaria nº 426/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30/03/2020, por 90 (noventa) dias, a

partir do dia 05/07/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:17:16.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

67648

e3a30b30a9

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052



Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 701/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Autoriza prorrogação de colaboração técnica de

servidora.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no D.O.U. de 26/04/2018, Seção 2, página

1, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, na Lei nº

8.112/1990, CONSIDERANDO:

- Resolução CONSUP/IF Baiano n° 66/2020;

- Processo eletrônico n° 23327.251043.2020-26;

RESOLVE:

Art. 1º.  Autorizar a prorrogação da colaboração técnica da servidora FRANCINE KATERINY

SANTOS, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula

SIAPE nº 3030297, do Quadro de Pessoal do Campus Bom Jesus da Lapa, junto ao Campus

Guanambi, no período de 01/03/2020 a 31/12/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:12:38.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

67656

459618e9e5

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 702/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Constitui comissão para condução do processo

seletivo para curso preparatório do TOEIC Bridge.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do Processo 23327.251875.2020-42, de 23 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1° Constituir Comissão, com os servidores relacionados abaixo, para condução do

processo seletivo para curso preparatório para o TOEIC Bridge, a ser ofertado pela

Mastertest em parceria com a SETEC e CONIF.

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE
Lotação

Função na
comissão

Mateus Melo da Silva
Assistente de

Laboratório
1590764 Reitoria Presidente

Priscila Coutinho Miranda Professor EBTT 2355782 Reitoria Membro

José Pereira Torres Professor EBTT 2008970
Teixeira de

Freitas
Membro

Luciana Helena Cajas

Mazzutti
Professora EBTT 1210640 Reitoria Membro

Art. 2º São competências da comissão:

- Analisar e julgar os recursos do processo seletivo;

- Resolver os casos omissos do processo seletivo.

Art. 3º O quórum para reunião da comissão será a presença de dois de seus representantes

e o quórum para deliberação será a maioria simples.

Art. 4º As reuniões serão realizadas prioritariamente por webconferência, cujas

convocações serão realizadas via e-mail.

Art. 5º Havendo impossibilidade para realização da reunião via webconferência, o



presidente da comissão apresentará ao Gabinete do Reitor a justificativa e estimativa de

gastos com diárias e passagens para realizar reuniões presenciais.

Art. 6º A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional prestará o apoio técnico e

administrativo necessário para o funcionamento da comissão.

Art. 7º A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, sendo

permitida a prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 8º Ao final das atividades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar

relatório final à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, através do endereço

prodin@ifbaiano.edu.br.

Art. 9º As atividades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público

relevante e não serão remuneradas.

Art. 10  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:10:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

67659

9fa0e2689b

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 703/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Constitui comissão para elaborar o projeto

pedagógico do curso superior de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), na

modalidade EaD.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 53/2020 - RET-DEAD/RET-PROEN, 17 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1° Constituir comissão, com os servidores relacionados abaixo, sobre a presidência do

primeiro, para elaborar o projeto pedagógico do curso superior de Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas (ADS), na modalidade EaD:

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE
Lotação

Função

na

comissão

Cayo Pabllo Santana de Jesus

Professor

EBTT 1794257 Catu Presidente

André Luiz Andrade Rezende

Professor

EBTT 1625109 Catu Membro

Claudia Bocchese de Lima

Professor

EBTT 1053859

Santa

Inês Membro

Gilvan Martins Durães

Professor

EBTT 1876997 Catu Membro

Milena Vergne de Abreu

Oliveira e Sousa

Pedagogo-

Área 1331734 Catu Membro

Rafael Ferreira Lopes

Professor

EBTT 1798503 Uruçuca Membro

Társio Ribeiro Cavalcante

Professor

EBTT 1754975 Catu Membro



Art. 2º. São competências da comissão:

- Elaborar o projeto pedagógico do curso superior de Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas (ADS), na modalidade EaD;

- Revisar a minuta do projeto pedagógico do curso superior de Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas (ADS), na modalidade EaD, nos termos das orientações

contidas nos pareceres da Diretoria de Educação a Distância, da Diretoria de Planejamento

e Desenvolvimento de Ensino, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Conselho

Superior, do Gabinete do Reitor e de quaisquer outros órgãos saneadores do IF Baiano;

- Dar ciência à Diretoria de Educação a Distância dos trabalhos realizados pela comissão por

intermédio de atas e relatórios

- Acompanhar a tramitação do projeto pedagógico do curso superior de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), na modalidade EaD, intervindo e

justificando, quando for necessário.

Art. 3º. O quórum para a reunião da comissão será a presença de 3 (três) de seus

representantes e o quórum para deliberação será a maioria simples.

Art. 4º. As reuniões serão realizadas prioritariamente por webconferência, cujas

convocações serão realizadas via e-mail pelo seu presidente.

Art. 5º. Havendo necessidade justificada para a realização de reunião presencial, o

presidente da comissão apresentará ao Gabinete do Reitor a justificativa e estimativa de

gastos com diárias e passagens para realizar reuniões presenciais. Neste caso, a

convocação será feita pelo Gabinete do Reitor.

Art. 6º. A Pró-Reitoria de Ensino prestará o apoio técnico e administrativo necessário para o

funcionamento da comissão.

Art. 7º. A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão de seus trabalhos,

sendo permitida a prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 9º. Ao final das atividades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar

relatório final ao Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@ifbaiano.edu.br.

Art. 10. As atividades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público

relevante e não serão remuneradas.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 707/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Designa servidora para exercer Função de Apoio à

Gestão.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- OFICIO 18/2020 - SER-GAB/SER-DG, de 17 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º INTEGRAR à Organização Gerencial deste Instituto Federal, a Função de Apoio à

Gestão relacionada no Art. 2º desta Portaria, vinculada à estrutura administrava do Campus

Serrinha.

Art. 2º DESIGNAR a servidora abaixo denominada para exercer a respectiva Função de

Apoio à Gestão do Campus Serrinha e, inclusive, responsabilizar-se, perante a Direção

Acadêmica, pela carga patrimonial dos bens móveis pertencentes ao ambiente físico onde

será desenvolvida tal função, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Ariana Reis

Messias

Fernandes de

Oliveira

1999914
Professor

EBTT

Responsável

pela

Coordenação

das Unidades

Educativas de

Campo (CUEC).

Diretoria

Acadêmica

Art. 3º DETERMINAR, para a função acima mencionada, as seguintes atribuições:

I - planejar, organizar e supervisionar de forma articulada com as coordenações de ensino,

extensão e pesquisa o funcionamento e a utilização das unidades educativas de campo;



II - auxiliar e prover condições necessárias para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa

e da extensão;

III - planejar e propor ações de conservação, aquisição, manutenção e ampliação das

unidades educativas de campo, em conjunto com as coordenações de curso;

IV - prover, acompanhar e controlar a produção e a logística dos produtos oriundos das

unidades educativas de campo;

V - garantir as condições de higiene e segurança nas Unidades Educativas de Campo UECs;

VI - desenvolver atividades adequadas de manejo e de destinação dos resíduos sólidos e

líquidos, provenientes de unidades educativas de campo, conforme legislação vigente e

preconizando a Educação Ambiental;

VII - elaborar, propor e desenvolver projetos de produção em consonância com as áreas

envolvidas.

Art. 4º ESTABELECER que a atividade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida

respeitando as condições funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou

burocráticas, e assim não ensejam gratificação.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
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Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:06:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

67894

e77caefb71

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 707/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Designa servidora para exercer Função de Apoio à

Gestão.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- OFICIO 18/2020 - SER-GAB/SER-DG, de 17 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º INTEGRAR à Organização Gerencial deste Instituto Federal, a Função de Apoio à

Gestão relacionada no Art. 2º desta Portaria, vinculada à estrutura administrava do Campus

Serrinha.

Art. 2º DESIGNAR a servidora abaixo denominada para exercer a respectiva Função de

Apoio à Gestão do Campus Serrinha e, inclusive, responsabilizar-se, perante a Direção

Acadêmica, pela carga patrimonial dos bens móveis pertencentes ao ambiente físico onde

será desenvolvida tal função, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Ariana Reis

Messias

Fernandes de

Oliveira

1999914
Professor

EBTT

Responsável

pela

Coordenação

das Unidades

Educativas de

Campo (CUEC).

Diretoria

Acadêmica

Art. 3º DETERMINAR, para a função acima mencionada, as seguintes atribuições:

I - planejar, organizar e supervisionar de forma articulada com as coordenações de ensino,

extensão e pesquisa o funcionamento e a utilização das unidades educativas de campo;



II - auxiliar e prover condições necessárias para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa

e da extensão;

III - planejar e propor ações de conservação, aquisição, manutenção e ampliação das

unidades educativas de campo, em conjunto com as coordenações de curso;

IV - prover, acompanhar e controlar a produção e a logística dos produtos oriundos das

unidades educativas de campo;

V - garantir as condições de higiene e segurança nas Unidades Educativas de Campo UECs;

VI - desenvolver atividades adequadas de manejo e de destinação dos resíduos sólidos e

líquidos, provenientes de unidades educativas de campo, conforme legislação vigente e

preconizando a Educação Ambiental;

VII - elaborar, propor e desenvolver projetos de produção em consonância com as áreas

envolvidas.

Art. 4º ESTABELECER que a atividade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida

respeitando as condições funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou

burocráticas, e assim não ensejam gratificação.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:06:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

67894

e77caefb71

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 708/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Designa servidora para substituir o(a) titular da

função de Chefe do Núcleo de Progressão,

Reitoria.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 11/2020 - RET-CODPE/RET-DGP, de 18 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora ANA CARLA CUNHA SILVA, ocupante do cargo de Secretário-

Executivo, Matrícula SIAPE n° 2076967, para substituir o(a) titular da função de Chefe do

Núcleo de Progressão, nas suas ausências ou impedimentos legais, Código FG-02, Reitoria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:20:48.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

67898

c54dd8e81e

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052



Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 709/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de

2020

Constitui Equipe de Planejamento para aquisição

de Microcomputadores, Notebooks e Monitores a

serem utilizados na Reitoria.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- o teor do Processo 23327.251799.2020-75, de 17 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Equipe de Planejamento, com os servidores relacionados abaixo, para 

aquisição de Microcomputadores, Notebooks e Monitores:

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE
       

   Lotação     
Função na comissão

         

Osmar Ferreira da

Cunha

Técnico de Tecnologia da 

Informação
2226745 Reitoria

Integrante

Requisitante

Adelmo Aquino das

Neves

Técnico de Tecnologia da 

Informação
2227308 Reitoria Integrante Técnico

Dilma Souza Ribeiro Técnico em Contabilidade 2340906 Reitoria
Integrante

Administrativo

Art. 2º São competências da comissão:

Conforme IN 01/2019 ME/SEDGGD/SG – Capítulo III, Art. 8º,  § 5º A Equipe de Planejamento

da Contratação deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da

Contratação, e acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor quando solicitado

pelas áreas responsáveis.

Art. 3º As reuniões ordinárias ocorrerão semanalmente e as reuniões extraordinárias, caso

necessário, serão convocadas por e-mail.

Art. 4º A Proplan prestará o apoio técnico e administrativo necessário para o funcionamento

da comissão.

Art. 5º A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, sendo

permitida a prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 6º Ao final das atividades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar



relatório final ao Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@ifbaiano.edu.br.

Art. 7º As atividades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público

relevante e não serão remuneradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 01/07/2020 16:15:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

67904

f9ef0259e5

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 711/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Revoga a Portaria nº 1.955, de 04 de novembro de 2019.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de

acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 43/2020 - RET-DEAD/RET-PROEN, de 03 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 1.955, de 04 de novembro de 2019, que dispensou a servidora DAIANNE LETÍCIA

MOREIRA SAMPAIO, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE

n° 3033463, da atribuição responsável pela Coordenação da Educação à Distância, Campus Serrinha.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:33:01.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68193

c951d3be41

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 712/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Revoga a Portaria nº 1.956, de 04 de novembro de 2019.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de

acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 43/2020 - RET-DEAD/RET-PROEN, de 03 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 1956, de 04 de novembro de 2019 que designou o servidor EUDES OLIVEIRA

CUNHA, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 3035742,

como responsável pela Coordenação do Polo Interno EaD de apoio presencial,  Campus Serrinha

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:29:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68197

de487154b9

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 713/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Estabelece, em caráter excepcional, normas

referentes à outorga de grau aos estudantes

concluintes dos cursos de graduação e Cer ficação Técnica

aos estudantes concluintes dos cursos Técnicos de Nível

Médio, enquanto durar a situação de pandemia do novo

coronavírus (COVID-19), alterna vamente às sessões

presenciais.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de

acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

-  Instrução Norma va nº 21, de 16 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e en dades do

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional devido à pandemia do novo

coronavírus (COVID-19);

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, em caráter excepcional, normas referentes à outorga de grau aos estudantes concluintes dos

cursos de graduação e Cer ficação Técnica aos estudantes concluintes dos cursos Técnicos de Nível Médio do IF

Baiano, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), alterna vamente às sessões

presenciais.

Parágrafo único: A outorga de grau e Cer ficação Técnica de que trata o caput se dará mediante cumprimento de

procedimento virtual.

Art. 2º O procedimento virtual de Colação de Grau e Cer ficação Técnica obedecerá ao seguinte fluxo:

I - Compete ao concluinte do curso requerer, conforme anexo II, a Colação de Grau ou C er ficação Técnica por e-

mail, às Secretarias de Registros Acadêmicos (SRAs), conforme endereços constantes no anexo I, com jus fica va

devidamente comprovada.

II - O concluinte realizará o juramento, conforme modelo anexo a esta Portaria (anexo III), por meio de declaração

assinada, que deverá ser anexada ao requerimento de Colação de Grau ou Cer ficação Técnica extraordinária. O



modelo do anexo III poderá ser escrito à mão livre em caso de dificuldades de impressão.

III - A solicitação será analisada e homologada em até 10 dias úteis após o recebimento do requerimento enviado

por e-mail, sendo:

a) que compete à SRA, verificar a documentação necessária rela va às exigências acadêmicas para conclusão do

curso, em até 5 dias úteis, e encaminhar via o cio no Suap para a Direção Acadêmica;

b) que compete à Direção Acadêmica analisar e emi r parecer via o cio no Suap em até 03 dias úteis, e

encaminhar para a Direção Geral, a qual deverá homologar em até 02 dias úteis, com cópia para a SRA.

IV - Uma vez homologado o requerimento de Colação de Grau ou Cer ficação Técnica como “DEFERIDO”, será

confeccionado o Termo de Colação de Grau ou de Cer ficação Técnica, e a autoridade competente outorgará o

grau ou Cer ficação Técnica, emi ndo, assim, a SRA, a Declaração de Conclusão de Curso, que será enviado

digitalmente ao egresso por meio do e-mail cadastrado nas Secretarias de Registros Acadêmicos, com cópia do e-

mail para a Coordenação Geral de Registros Acadêmicos (SGRA), para conhecimento.

a) a solicitação do diploma pelo concluinte só poderá ser realizada presencialmente na SRA ou protocolo, após a

normalização das a vidades presenciais.

V - Após assinaturas eletrônicas pelo sistema SUAP do termo de Colação de Grau ou de Cer ficação Técnica, pelas

autoridades competentes do campus, sendo as mesmas: Secretário(a) de Registros Acadêmicos e Diretor(a) Geral

será realizado o registro da conclusão de curso no Histórico Escolar pela SRA.

Art. 3º Cumprido o rito descrito no Ar go 2º, considera-se diplomados para todos os efeitos legais, todos os

concluintes relacionados no Termo de Colação de Grau ou Cer ficação Técnica.

Art. 4º O procedimento para Colação de Grau ou Cer ficação Técnica remota será adotado somente enquanto

ocorrerem as medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 5º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino, quando for o caso.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.



ANEXO I

Relação de e-mails das Secretarias de Registros Acadêmicos – SRAs por campus e Coordenação Geral de

Registros Acadêmicos (SGRA):

Campus de Alagoinhas - sra@alagaoinhas.ifbaiano.edu.br

Campus Bom Jesus da Lapa - sra@lapa.ifbaiano.edu.br

Campus Catu – sra@catu.ifbaiano.edu.br

Campus Governador Mangabeira- secretaria@gm.ifbaiano.edu.br

Campus Guanambi – secretaria@guanambi.ifbaiano.edu.br

Campus Itaberaba – sra@itaberaba.ifbaiano.edu.br

Campus Itapetinga - sra@itapetinga.ifbaiano.edu.br

Campus Santa Inês - secretaria@si.ifbaiano.edu.br

Campus Senhor do Bonfim - secretaria.escolar@bonfim.ifbaiano.edu.br

Campus Serrinha –sra@serrinha.ifbaiano.edu.br

Campus Teixeira de Freitas - sra@teixeira.ifbaiano.edu.br

Campus Uruçuca- secretaria@urucuca.ifbaiano.edu.br

Campus Valença – secretaria@valenca.ifbaiano.edu.br

Campus Xique-Xique – sra@xique-xique.ifbaiano.edu.br

Coordenação Geral de Registros Acadêmicos (SGRA/Reitoria) – registrosacademicos@ifbaiano.edu.br



ANEXO II

REQUERIMENTO

Eu, _____________________________________,RG nº _____________________, CPF nº

_____________________CONCLUINTE do Curso _____________________________________ , tendo

completado a carga horária de créditos normais à conclusão do curso, venho respeitosamente requerer a

______________________________(COLAÇÃO DE GRAU OU CERTIFICAÇÃO TÉCNICA), mediante cumprimento

de procedimento virtual.

Motivo (anexar comprovante):

1 - nomeação em concurso público (portaria de nomeação).

2 - contratação por empresa pública ou privada (carta de intenção de contratação ou minuta do contrato de

trabalho.)

3 – aprovação em curso de graduação e pós-graduação (lista de classificação e edital especificando a data de

matrícula).

4 – outros casos excepcionais a serem analisados pela Direção Acadêmica _________________________

Em tempo, declaro estar ciente de que o ato de solicitação do diploma será realizado após as atividades

presenciais serem normalizadas, assim como a assinatura presencial do termo de Colação de Grau ou Certificação

Técnica.

______________________, _____ de _______________ de 20________ .

________________________________________________

assinatura do concluinte

Telefone(s): __________________________ / _________________________________

E-mail: _________________________________________________________________



ANEXO III

JURAMENTO

Eu, ___________________________________________________________________ , Cédula de Identidade

______________________________, CPF ________________________, respeitando as exigências legais

manifesto que me comprometo a exercer com orgulho e dignidade a profissão, não me deixando cegar pelo brilho

excessivo da tecnologia. Estar a serviço do homem e não da máquina. Ser criterioso quando a justiça se fizer

rogada. Ser inovador quando a solução estiver no limiar da criatividade. Ser sensível quando o assunto for a vida,

seja ela de qualquer natureza. Colocar meu conhecimento científico a serviço do conforto e do desenvolvimento

da humanidade, construindo um futuro onde a harmonia e a verdade sejam os elos principais.

______________________, _____ de _______________ de 20________ .

______________________________________________

assinatura do concluinte

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 10:31:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68346

3a899fb8ea

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 714/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Cons tui grupo de trabalho para construção do Plano de

Desenvolvimento de Pessoas – PDP do IF Baiano.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- o decreto 9.991/19, de 28 de agosto de 2019;

- o teor do O cio nº 091/2020/DGP/IFBAIANO, de 29 de junho de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Cons tuir grupo de trabalho, com os servidores relacionados abaixo, para consolidação do levantamento

de necessidades de capacitação e definição de prioridades, para construção do Plano de Desenvolvimento de

Pessoas – PDP do IF Baiano, em conformidade com o Decreto 9.991/19:

Servidor(a) Cargo

Matrícula

SIAPE Lotação

Função na

comissão

Jose Alberto Ferreira de Andrade

Junior Secretário Execu vo 1071800 Reitoria Presidente

Diego Barreto Reis Assistente de Aluno 2391956 Reitoria Membro

Dimas Catai Santos Junior Professor EBTT 1408644

Teixeira de

Freitas Membro

Maíra Lima e Silva Assistente em Administração 2336420 Reitoria Membro

Mirella Pereira de Souza Marinho Assistente em Administração 2359011 Reitoria Membro

Natali Gomes de Almeida Santana Professor EBTT 3033475 Itaberaba Membro

Art. 2º - Compete ao grupo de trabalho a elaboração do documento de que trata o ar go 1º desta Portaria.

Art. 3º O quórum para reunião da comissão será a presença de três de seus representantes e o quórum para

deliberação será a maioria simples.

Art. 4º As reuniões serão realizadas prioritariamente de forma remota, cujas convocações serão realizadas via e-

mail.



Art. 5º As reuniões ordinárias ocorrerão semanalmente e as reuniões extraordinárias, caso necessário, serão

convocadas por e-mail.

Art. 6º A Diretoria de Gestão de Pessoas prestará o  apoio  técnico  e  administra vo necessário para o

funcionamento da comissão.

Art. 7º A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias  para  conclusão  de  seus  trabalhos, sendo permi da a

prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 8º Ao final das a vidades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório final ao

Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@i aiano.edu.br.

Art. 9º As a vidades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público relevante e não serão

remuneradas.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:30:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68454

577d57c478

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 715/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Alocação de carga horária de servidor em processo de curso

de qualificação - pós-graduação sr cto sensu - Doutorado.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- o disposto no Art. 46, da Resolução n° 22, de 18 de março de 2019;

- o disposto na Instrução Norma va nº 26, de 04 de maio de 2020, alterada pela Instrução Norma va nº 27, de 14

de maio de 2020 e pela Instrução Norma va n° 30, de 24 de junho de 2020;

- o que consta no Processo Eletrônico n° 23331.250487.2020-85, de 17 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar a alocação de 16 (dezesseis) horas da carga horária semanal da servidora THAIS ANDRADE DE

SAMPAIO LOPES, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n°

3155239, lotada no  Campus Itape nga, para par cipação em curso de pós-graduação stricto sensu - Doutorado

em Energia e Ambiente, pela Universidade Federal da Bahia.

Art. 2° O período de alocação da carga horária tem vigência até o dia 01/12/2020, a contar da data de publicação

desta portaria, podendo ser prorrogável nos termos do disposto no Art. 46, da Resolução n° 22, de 18 de março de

2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:31:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68457

3accf5d85b

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 716/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Designa servidora para subs tuir o(a) tular da função de

Coordenador(a) de Assistência Estudan l, Campus

Itape nga.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 108/2020 - ITA-GAB/ITA-DG/RET/IFBAIANO, de 29 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora JANINE COUTO CRUZ MACEDO, ocupante do cargo de Pedagogo-Área, Matrícula

SIAPE n° 1182176, para subs tuir o(a) tular da função de Coordenador(a) de Assistência Estudan l, nos seus

afastamentos ou impedimentos legais, Código FG-01, Campus Itape nga.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:33:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68462

6bf33a039f

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 717/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Exonera servidora da subs tuição do(a) tular do

cargo de Diretor(a) Acadêmico(a), Campus Guanambi.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

 - o teor do OFICIO 150/2020 - GBI-GAB/GBI-DG, de 30 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a servidora CRISTIANE SILVEIRA MENDES NOGUEIRA, ocupante do cargo de Professor do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 2486503, da subs tuição do(a) tular do cargo de

Diretor(a) Acadêmico(a), Código CD – 03, Campus Guanambi.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:37:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68466

de9a48dcf4

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 719/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Dispensa servidora da subs tuição do(a) tular da função de

Coordenador(a) de Ensino, Campus Governador Mangabeira.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de

acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

 - o teor do OFÍCIO 57/2020 - GMB-GAB/GMB-DG/RET/IFBAIANO;

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar, a par r de 19 de junho de 2020, a servidora FABIANE DA SILVA ANDRADE, ocupante do cargo

de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1030200, da subs tuição do(a) tular da

função de Coordenador(a) de Ensino, Código FG-01, Campus Governador Mangabeira.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:38:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68483

6d7a1240d4

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 720/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 2 de julho de 2020

Designa servidora para subs tuir o(a) tular da função de

Coordenador(a) de Ensino,  Campus Governador

Mangabeira.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- O teor do o teor do OFÍCIO 57/2020 - GMB-GAB/GMB-DG/RET/IFBAIANO;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora EDILZA SILVA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Professor  do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1915979, para subs tuir o(a) tular da função de Coordenador(a) de

Ensino, nos seus afastamentos ou impedimentos regulares, Código FG-01, Campus Governador Mangabeira.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 02/07/2020 21:35:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68491

921bdb066f

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 722/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 6 de julho de

2020

Oficializa o fluxo do processo para celebração de

parcerias, sem transferência de recursos, no  

âmbito   do   Instituto Federal Baiano.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112/1990, CONSIDERANDO:

- as  ações  para  modernização  administrativa do  Instituto Federal Baiano;

- a necessidade de normatizar e de publicar os fluxos oficiais de processos no âmbito

institucional, com vistas a permitir um a tramitação eficiente e padronizada;

RESOLVE:

Art. 1º Oficializar o fluxo do processo para celebração de parcerias, sem transferência de

recursos, no  âmbito  do  Instituto Federal Baiano, constante no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



ANEXO I

FLUXOGRAMA:

https://suap.ifbaiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento_digitalizado/81020/

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 06/07/2020 14:11:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68463

32b55e8de9

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 724/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 3 de julho de

2020

Institui Comissão de Deliberação sobre a  adoção

 de  Atividades  a  Distância como complemento

das Atividades Presenciais.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O que consta no Processo nº 23327.251336.2020-11, de 24 de abril de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão de Deliberação sobre a adoção de Atividades a Distância como

complemento das Atividades Presenciais com os(as) servidores(as) relacionados(as) abaixo,

respectivamente:

Nome SIAPE

Campus/
Reitoria

Cargo Função

Função na
comissão

Antonio Carlos da Silva

Costa de Souza 2157881 Reitoria

Professor

EBTT

Diretor de

Educação a

distância

Presidente

Cassiana Mendes dos

Santos

Almeida

3063181 Serrinha

Professor

EBTT

Diretora

Acadêmica

Rômulo Sposito das

Virgens

2245591 Itapetinga

Professor

EBTT Diretor de Ensino

Daniele Silva de Matos 2338416 Santa

Inês

Professor

EBTT Diretora de

Ensino





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 725/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 6 de julho de

2020

Nomeia servidor para substituir o(a) titular do

cargo de Diretor(a) Acadêmico(a), Campus Xique-

Xique.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

 - O teor do OFICIO 142/2020 - XIQ-GAB/XIQ-DG, de 30 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor MARCOS PAULO LEITE DA SILVA,  ocupante do cargo de Professor

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula Siape n° 1305544, para substituir o(a)

titular do cargo de Diretor(a) Acadêmico(a), nos seus afastamentos ou impedimentos legais,

Código CD-04, Campus Xique-Xique.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 06/07/2020 14:16:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

68846

3858e8b22a



Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 730/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 6 de julho de 2020

Remove, por decisão judicial, servidora do Campus Santa

Inês para a Reitoria/PROEN/DAE

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- a Resolução Interna/CONSUP nº 28, de 24 de novembro de 2015;

- a Nota nº 007/2017/AGU-PGF-PF/IF Baiano

RESOLVE:

Art. 1º Remover, em virtude de decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 1009423-92.2020.4.01.3300,

com fundamento na alínea 'b', inciso III, art. 36 da Lei 8.112/1990, o (a) servidor (a), abaixo indicado (a):

Servidor(a) Cargo

Matrícula

SIAPE

Origem Des no Processo Administra vo

Daniela

Sanches

Pinheiro

Enfermeira-

área 3040050

Campus

Santa Inês

Reitoria/PROEN/DAE
23327.251798.2020-

21 

Art. 2º O prazo para apresentação do servidor na nova sede será 15 (quinze) dias consecu vos, após a publicação

da portaria de remoção no SUAP.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 06/07/2020 14:10:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

69407

31f7e24215

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 731/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 8 de julho de

2020

Designa servidor para substituir o(a) titular da

função de Coordenador(a) de Extensão, Campus

Valença.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 59/2020 - VAL-GAB, de 01 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor DIOGO FONSECA BORSOI, ocupante do cargo de Professor do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 1243743, para substituir o(a) titular

da função de Coordenador(a) de Extensão, nos seus afastamentos ou impedimentos legais,

Código FG-02, Campus Valença.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 08/07/2020 15:09:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

69860

8a534becc9



Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 735/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 8 de julho de

2020

Autoriza a prorrogação do afastamento

de servidor ocupante do cargo de Professor do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para

Participação em Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu no País.

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:

-  O teor do OFICIO 52/2020 - RET-PROEN/RET-GAB, de 13 de abril de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a prorrogação do afastamento integral do servidor TARCÍZIO VILAS BOAS

SANTOS SILVA, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,

Matrícula SIAPE  n° 2880482, lotado no Campus Santa Inês, para conclusão de Mestrado em

Produção Vegetal no Semiárido pelo IFBAIANO, nos termos da Lei nº 8.112/90, artigo 96-A

(Processo 23332.000128/2020-79).

Art. 2º A presente prorrogação vigorará até 30  setembro de 2020, a contar de 07 de junho

de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 08/07/2020 15:10:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

70434

75d7925dd8

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 736/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 10 de julho de

2020

Retificar a Portaria nº 568, de 13 de maio de

2020, que redesignou a  comissão constituída

para a elaboração das diretrizes contendo os

fluxos e procedimentos do processo de seleção

e matrícula dos alunos da Educação a Distância

do IF BAIANO.

O SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas atribuições delegadas pela Portaria nº 1352, de

21/05/2018, publicada no DOU de 22/05/2018, Seção 2, página 23, e de acordo com as

disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/90, no uso de suas

atribuições legais,  CONSIDERANDO:

- o teor do OFICIO 35/2020 - RET-DEAD/RET-PROEN, 7 de maio de 2020;

- a justificativa apresentada no Processo 23327.251455.2020-66 no que concerne ao limite

de membros, conforme estabelece o Decreto n° 9.759, de 11 de abril de 2019;

 RESOLVE:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 568, de 13 de maio de 2020, que redesignou a  comissão

constituída para a elaboração das diretrizes contendo os fluxos e procedimentos do

processo de seleção e matrícula dos alunos da Educação a Distância do IF BAIANO,

conforme errata a seguir: 

ONDE SE LÊ: 

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE
Lotação

Função na

comissão

Linton Thiago Costa

Esteves

Analista de Tecnologia da

Informação
3007012 Reitoria Presidente

Igor Correira Peneluc
Assistente em

Administração
2782893 Reitoria Vice-Presidente

Eliaquim José Teixeira

Santos
Professor EBTT 3030041

Campus Xique-

Xique
Membro

Elinete Alves de Jesus Coordenadora Polo --------
Polo

Alagoinhas
Membro



Joatã Mota de Jesus
Tradutor Interprete de

Linguagem Sinais
3007470 Reitoria Membro

Rita de Cássia Barbosa

Nascimento

Assistente em

Administração
1793084 Reitoria Membro

Roseli Sales Moutinho

Soares

Assistente em

Administração
1890147 Reitoria Membro

Sonira Ornelas de

Andrade Souza

Assistente em

Administração
1890173 Reitoria Membro

LEIA-SE:

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE
Lotação

Função na

comissão

Linton Thiago Costa

Esteves

Analista de Tecnologia

da Informação
3007012 Reitoria Presidente

Igor Correira Peneluc
Assistente em

Administração
2782893 Reitoria

Vice-

Presidente

Alencastre Honorio

Moura

Assistente em

Administração
1887952 Guanambi Membro

Carla Ferreira Santos

Rangel Cruz
Técnico de Laboratório 2339074

Teixeira de

Freitas
Membro

Eduardo Perovano

Santana

Assistente de

Laboratório
2380968 Reitoria Membro

Eliaquim José Teixeira

Santos
Professor EBTT 3030041

Campus

Xique-Xique
Membro

Elinete Alves de Jesus Coordenadora Polo --------
Polo

Alagoinhas
Membro

Rebeca Melo

Magalhães
Secretário Executivo 3012256 Reitoria Membro

Rita de Cássia

Barbosa Nascimento

Assistente em

Administração
1793084 Reitoria Membro

Roseli Sales Moutinho

Soares

Assistente em

Administração
1890147 Reitoria Membro

Sonira Ornelas de

Andrade Souza

Assistente em

Administração
1890173 Reitoria Membro

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 738/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 15 de julho de

2020

Alocação de carga horária de servidor em

processo de curso de qualificação - pós-

graduação srticto sensu - Doutorado.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990,  CONSIDERANDO:

- o disposto no Art. 46, da Resolução n° 22, de 18 de março de 2019;

- o disposto na Instrução Normativa nº 26, de 04 de maio de 2020, alterada pela Instrução

Normativa nº 27 de 14 de maio de 2020;

- o que consta no Processo Eletrônico n° 23806.250103.2020-09, de 10 de fevereiro de

2020;

 RESOLVE:

Art. 1° Autorizar a alocação de 16 (dezesseis) horas da carga horária semanal da servidora

CECÍLIA NUNES DA SILVA, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 3050892, lotada no  Campus Itaberaba, para participação

em curso de pós-graduação stricto sensu - Doutorado em Educação, pela Universidade

Federal da Bahia.

Art. 2° O período de alocação da carga horária tem vigência até o dia 01/06/2021, a contar

da data de publicação desta portaria, podendo ser prorrogável nos termos do disposto no

Art. 46, da Resolução n° 22, de 18 de março de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 739/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 15 de julho de

2020

Autoriza prorrogação de colaboração técnica de

servidora.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990,   CONSIDERANDO:

- Resolução CONSUP/IF Baiano n° 66/2020;

- Processo eletrônico n° 23327.251541.2020-79

 RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a prorrogação da colaboração técnica, da servidora LUCIANA XAVIER

BASTOS, Matrícula SIAPE nº 2380146, ocupante do cargo de Auxiliar de Biblioteca, do

Quadro de Pessoal do Campus Bom Jesus da Lapa, junto ao Campus Itapetinga, no período

de 17/06/2020 a 30/06/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:

Código de Autenticação:
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 741/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 16 de julho de

2020

Designa servidor para substituir o(a) titular da

função de Coordenador(a) de Atenção à Saúde e

Qualidade de Vida, Reitoria.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 93/2020 - RET-DGP/RET-GAB/RET, 7 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS, ocupante do cargo de Engenheiro

de Segurança do Trabalho, Matrícula SIAPE nº 1757643, para substituir o(a) titular da função

de Coordenador(a) de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida, nos seus afastamentos ou

impedimentos legais, Código FG-01, Reitoria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 742/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 16 de julho de

2020

Constitui Equipe de Planejamento para

contratação do serviço de agenciamento de

transporte terrestre oficial (TAXIGOV).

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O que consta no Processo 23327.251951.2020-10, de 01 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Equipe de Planejamento de Contratação, com os servidores relacionados

abaixo, responsável pelos estudos técnicos preliminares da contratação do serviço de

agenciamento de transporte terrestre oficial (TAXIGOV).

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE

       

   Lotação     

Função na

comissão          

José Ribamar Simão

da Silva Filho 

Tecnólogo em

Gestão Pública 
1056175 Reitoria Requisitante

Dilma Souza Ribeiro
Técnica em

Contabilidade
2340906 Reitoria

Representante do

Setor de Compras

Art. 2º São competências da comissão:

- Conforme IN n.° 05/2017 da SEGES/MPOG no seu Art. 24, a Equipe de Planejamento da

Contratação é responsável pela realização dos Estudos Técnicos Preliminares à contratação

demandada.

Art. 3º As reuniões ordinárias ocorrerão semanalmente e as reuniões extraordinárias, caso

necessário, serão convocadas por e-mail.

Art. 4º A Proplan prestará o apoio técnico e administrativo necessário para o funcionamento

da comissão.

Art. 5º A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, sendo

permitida a prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 6º Ao final das atividades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar



relatório final ao Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@ifbaiano.edu.br.

Art. 7º As atividades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público

relevante e não serão remuneradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 743/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 16 de julho de 2020

Designa servidora para exercer Função de Apoio à Gestão,

Campus Catu.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- o teor do OFICIO 146/2020 - CAT-GAB/CAT-DG/RET/IFBAIANO, de 09 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º INTEGRAR à Organização Gerencial deste Ins tuto Federal, a Função de Apoio à Gestão relacionada no

Art. 2º desta Portaria, vinculada à estrutura administrava do Campus Catu.

Art. 2º DESIGNAR a servidora abaixo denominada para exercer a respec va Função de Apoio à Gestão do  Campus

Catu e, inclusive, responsabilizar-se, perante à Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do

referido Campus, pela carga patrimonial dos bens móveis pertencentes ao ambiente sico onde será desenvolvida

tal função, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Fernanda

Meneses de 

Miranda Castro

1698155
Professor

EBTT

Coordenadora

do 

Curso Superior

de Tecnologia

em Gastronomia

Diretoria

Acadêmica

Art. 3º DETERMINAR, para a função acima mencionada, considerando a ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DOS

CURSOS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, as

seguintes atribuições:

I – convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de desempate;

II – ar cular a vidades colabora vas entre outros órgãos e colegiados de cursos;



III – coordenar a integração do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) com os demais órgãos da

ins tuição;

IV – coordenar, acompanhar e avaliar as a vidades acadêmicas do curso;

V – presidir o Núcleo Docente Estruturante (NDE);

VI – solicitar a atualização do Currículo La es pelos docentes e, quando necessário, requerer sua comprovação,

para fins de avaliação ins tucional;

VII – elaborar prévia da oferta de disciplinas do semestre, submetendo-a para análise do Colegiado e

encaminhando-a à Diretoria Acadêmica;

VIII – divulgar a vidades do Colegiado de Curso;

XI – preencher formulários solicitados pelos órgãos controladores de avaliação externa, respeitando os prazos

es pulados;

X – estabelecer diálogo constante com os discentes, a fim de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, o

acesso e a permanência dos alunos;

XI – assegurar o registro e o arquivamento de documentos oficiais;

XII – informar à Diretoria Acadêmica, por meio de documento oficial, todas as alterações do Projeto Pedagógico

de Curso (PPC), conforme legislação vigente;

XIII – acompanhar, junto à Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA), a atualização e o preenchimento dos diários

de classe;

XIV – representar o Colegiado do Curso, junto aos órgãos da ins tuição;

XV – par cipar das reuniões de coordenadores(as) de curso sempre que houver convocação;

XVI – promover a divulgação de eventos cien fico-culturais e outros de interesse do curso;

XVII – encaminhar à SRA o planejamento da oferta dos componentes curriculares;

XVIII – receber dos(as) docentes, na primeira semana do semestre, na forma impressa e digital, o plano de curso,

para compor o arquivo de controle;

XIX – disponibilizar informações referentes ao curso, sempre que solicitadas;

XX – designar os(as) professores(as) tutores(as) e seus(suas) respec vos(as) tutorandos(as);

XXI – dar conhecimento aos(às) discentes das informações acadêmicas, conforme Lei nº. 13.168/2015;

XXII – zelar pela aplicação e pelo cumprimento das polí cas de permanência e de êxito dos(as) discentes;

XXIII – disponibilizar as informações necessárias à atualização da página ins tucional do curso, acompanhando e

zelando por essa atualização.

Art. 4º ESTABELECER que a a vidade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida respeitando as condições

funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou burocrá cas, e assim não

ensejam gra ficação.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 744/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 17 de julho de

2020

Designa servidor para substituição de Função de

Apoio à Gestão.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- o teor do OFICIO 146/2020 - CAT-GAB/CAT-DG/RET/IFBAIANO, de 07 de julho de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º INTEGRAR à Organização Gerencial deste Instituto Federal, a Função de Apoio à

Gestão relacionada no Art. 2º desta Portaria, vinculada à estrutura administrava do Campus

Catu.

Art. 2º DESIGNAR o servidor abaixo denominado para exercer a respectiva Função de Apoio

à Gestão do Campus Catu e, inclusive, responsabilizar-se, perante à Coordenação do Curso

Superior de Tecnologia em Gastronomia do referido Campus, pela carga patrimonial dos

bens móveis pertencentes ao ambiente físico onde será desenvolvida tal função nas

ausências ou impedimentos regulares do  Coordenador Titular, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Hildemar

Lacerda da

Conceição

2948689
Professor

EBTT

Coordenador

Substituto do 

Curso Superior

de Tecnologia

em Gastronomia

Diretoria

Acadêmica

Art. 3º DETERMINAR, para a função acima mencionada, considerando a ORGANIZAÇÃO

DIDÁTICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA BAIANO, as seguintes atribuições:

I – convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de desempate;



II – articular atividades colaborativas entre outros órgãos e colegiados de cursos;

III – coordenar a integração do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante com os demais

órgãos da instituição;

IV – coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso;

V – presidir o Núcleo Docente Estruturante;

VI – solicitar a atualização do Currículo Lattes pelos docentes e, quando necessário,

requerer sua comprovação, para fins de avaliação institucional;

VII – elaborar prévia da oferta de disciplinas do semestre, submetendo-a para análise do

Colegiado e encaminhando-a à Diretoria Acadêmica;

VIII – divulgar atividades do Colegiado de Curso;

XI – preencher formulários solicitados pelos órgãos controladores de avaliação externa,

respeitando os prazos estipulados;

X – estabelecer diálogo constante com os discentes, a fim de acompanhar o

desenvolvimento da aprendizagem, o acesso e a permanência dos alunos;

XI – assegurar o registro e o arquivamento de documentos oficiais;

XII – informar à Diretoria Acadêmica, por meio de documento oficial, todas as alterações do

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), conforme legislação vigente;

XIII – acompanhar, junto à Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA), a atualização e o

preenchimento dos diários de classe;

XIV – representar o Colegiado do Curso, junto aos órgãos da instituição;

XV – participar das reuniões de coordenadores(as) de curso sempre que houver convocação;

XVI – promover a divulgação de eventos científico-culturais e outros de interesse do curso;

XVII – encaminhar à SRA o planejamento da oferta dos componentes curriculares;

XVIII – receber dos(as) docentes, na primeira semana do semestre, na forma impressa e

digital, o plano de curso, para compor o arquivo de controle;

XIX – disponibilizar informações referentes ao curso, sempre que solicitadas;

XX – designar os(as) professores(as) tutores(as) e seus(suas) respectivos(as)

tutorandos(as);

XXI – dar conhecimento aos(às) discentes das informações acadêmicas, conforme Lei nº.

13.168/2015;

XXII – zelar pela aplicação e pelo cumprimento das políticas de permanência e de êxito

dos(as) discentes;

XXIII – disponibilizar as informações necessárias à atualização da página institucional do

curso, acompanhando e zelando por essa atualização.

Art. 4º ESTABELECER que a atividade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida

respeitando as condições funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou

burocráticas, e assim não ensejam gratificação.



Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 745/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 17 de julho de

2020

Autoriza a prorrogação do afastamento de

servidor ocupante do cargo de Professor do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para

Participação em Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu no País.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990,   CONSIDERANDO:

- O teor do Processo 23329.250885.2020-41, de 23 de junho de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o afastamento do servidor ROMERO MENDES FREIRE DE MOURA JÚNIOR,

ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº

1742518, lotado no Campus Catu, para conclusão de Doutorado Multi-Institucional e

multidisciplinar em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia – UFBA,

nos termos do Art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, combinado com a Lei nº 8.112/90,

artigo 96-A (Processo 23329.250885.2020-41).

Art. 2º O presente afastamento vigorará até 02/01/2021, a contar de 03/07/2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 746/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos de Grupo de

Trabalho.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990,   CONSIDERANDO:

- O teor do O cio 46/2020 - RET-PROPES/RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 06 de julho de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho ins tuído pela PORTARIA

533/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 04 de maio de 2020, por 60 (sessenta), a par r do dia 23/07/2020.

Art. 2º Convalidar todos os atos pra cados pela referida comissão no período de 04/07/2020 a 22/07/2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 747/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 17 de julho de

2020

Oficializa o fluxo do processo eletrônico para

pagamento da folha de pessoal do Instituto

Federal Baiano.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112/1990, CONSIDERANDO:

- as  ações  para  modernização  administrativa do  Instituto Federal Baiano;

- a necessidade de normatizar e de publicar os fluxos oficiais de processos no âmbito

institucional, com vistas a permitir um a tramitação eficiente e padronizada;

RESOLVE:

Art. 1º Oficializar o fluxo do processo eletrônico para pagamento da folha de pessoal do

Instituto Federal Baiano, constante no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 749/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 17 de julho de 2020

Cons tui Equipe de Planejamento de Contratação do serviço

de manutenção corre va emergencial do servidor VNX5300

da Reitoria.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 10/2020 - RET-DGTI/RET-GAB, de 10 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Cons tuir Equipe de Planejamento de Contratação, com os servidores relacionados abaixo, para

formalização da equipe de planejamento da contratação do serviço de manutenção corre va do servidor de rede:

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE

       

   Lotação     

Função na comissão

         

Osmar Ferreira da

Cunha

Técnico de Tecnologia da

Informação
2226745 Reitoria

Integrante

Requisitante

Carlos Astor Araujo

Palmeira

Analista de Tecnologia. da

Informação 
2981551 Reitoria Integrante Técnico

Ricardo Freire de

Moraes
Tecnólogo em Gestão Pública 1156952 Reitoria

Integrante

Administrativo

Art. 2º São competências da comissão:

Conforme IN 01/2019 ME/SEDGGD/SG – Capítulo III, Art. 8º,  § 5º A Equipe de Planejamento da Contratação

deverá realizar todas as a vidades das etapas de Planejamento da Contratação, e acompanhar e apoiar a fase de

Seleção do Fornecedor quando solicitado pelas áreas responsáveis.

Art. 3º As reuniões ordinárias ocorrerão semanalmente e as reuniões extraordinárias, caso necessário, serão

convocadas por e-mail.

Art. 4º A Proplan prestará o apoio técnico e administra vo necessário para o funcionamento da comissão.

Art. 5º A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, sendo permi da a prorrogação

por, no máximo, igual período.

Art. 6º Ao final das a vidades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório final ao



Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@i aiano.edu.br.

Art. 7º As a vidades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público relevante e não serão

remuneradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 750/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 17 de julho de

2020

Retifica a Portaria nº 738/2020, que autorizou a

alocação de carga horária da servidora CECÍLIA

NUNES DA SILVA.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990,  RESOLVE:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 738/2020, que autorizou a Alocação de carga horária da

servidora CECÍLIA NUNES DA SILVA,  conforme errata a seguir:

ONDE SE LÊ: “o que consta no Processo Eletrônico n° 23806.250103.2020-09, de 10 de

fevereiro de 2020".

LEIA-SE: “o que consta no Processo Eletrônico n° 23805.250460.2020-79, de 15 de junho de

2020.".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 751/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 21 de julho de 2020

Oficializa fluxo do processo eletrônico pagamento de Notas

Fiscais de Pessoas Físicas, no âmbito do Ins tuto Federal

Baiano.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

- as  ações  para  modernização  administra va do  Ins tuto Federal Baiano;

- a necessidade de norma zar e de publicar os fluxos oficiais de processos no âmbito ins tucional, com vistas a

permi r um a tramitação eficiente e padronizada;

- o que consta no Processo n° 23327.250273.2019-34, de 30 de julho de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Oficializar o fluxo do processo eletrônico pagamento de Notas Fiscais de Pessoas Físicas, no âmbito do

Ins tuto Federal Baiano, constante no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 752/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 21 de julho de

2020

Constituir comissão responsável pela aquisições

de licenças para softwares previstas no PAC 2020.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 9/2020 - RET-DGTI/RET-GAB, 7 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir comissão, com os servidores relacionados abaixo, para formalização da

equipe de planejamento da contratação para aquisição de licenças para softwares previstas

no PAC 2020:

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE

       

   Lotação     

Função na

comissão        

 

Rogério Mangabeira

Vicente de Aquino

Analista de Tecnologia

da Informação
2389298 DGTI/NGT

Integrante

Requisitante

Carlos Astor Araújo

Palmeira

Analista de Tecnologia

da Informação
2981551 DGTI/NGT

Integrante

Técnico

Dilma Souza Ribeiro
Técnica em

Contabilidade
2340906 COMPRAS

Integrante

Administrativo

Art. 2º São competências da comissão:

- Realizar todas as atividades das etapas de planejamento da contratação, acompanhar e

apoiar a fase de seleção do fornecedor quando solicitado pelas áreas responsáveis, em

consonância com a IN 01/2019 ME/SEDGGD/SG – Capítulo III, Art. 8º, § 5º.

Art. 3º As reuniões ordinárias ocorrerão quinzenalmente e as reuniões extraordinárias, caso

necessário, serão convocadas por e-mail.

Art. 4º  O Gabinete do Reitor prestará o apoio técnico e administrativo necessário para o

funcionamento da comissão.

Art. 5º A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão de seus trabalhos,



sendo permitida a prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 6º Ao final das atividades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar

relatório final ao Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@ifbaiano.edu.br.

Art. 7º As atividades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público

relevante e não serão remuneradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 753/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 22 de julho de 2020

Remove servidores, Auxliares em Administração, a pedido,

por permuta.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Resolução Interna/CONSUP nº 28, de 24 de novembro de 2015;

- o Processo administra vo nº  23328.250090.2020-42.

 RESOLVE:

Art. 1º Remover, a pedido e por permuta simples, nos termos do inciso II, do art. 36, da Lei 8.112/1990, os(as)

servidores(as) abaixo indicados(as):

Nome Cargo Matrícula

SIAPE

Origem Des no Processo

Edna de Souza Costa
Auxliar em

Administração 3012211

Campus

Itaberaba

Campus Bom

Jesus da Lapa

23328.250090.2020-

42

Carlos Moreno dos

Santos Moreira Lima

Auxliar em

Administração
2340778

Campus Bom

Jesus da Lapa

Campus

Itaberaba

23328.250090.2020-

42

Art. 2º O prazo para apresentação dos servidores na nova sede será de 15 (quinze) dias consecu vos, após a

publicação desta portaria no SUAP.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 754/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 22 de julho de 2020

Cons tui Equipe de Planejamento de Contratação

responsável pelo estudo e planejamento da contratação do

serviço de rastreamento automo vo para os veículos da

Reitoria.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 15/2020 - RET-CGS/RET-DADM/RET-PROPLAN, de 10 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Cons tuir Equipe de Planejamento de Contratação, com os servidores relacionados abaixo, responsável

pelos estudos técnicos preliminares da contratação do serviço de rastreamento automo vo para os veículos da

Reitoria.

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE

       

   Lotação     
Função na comissão          

José Ribamar Simão da Silva

Filho 

Tecnólogo em Gestão

Pública 
1056175 Reitoria

Membro da Equipe de

Contratação.

Josemary Barbosa da Silva
Assistente em

Administração
2017456 Reitoria

Membro da Equipe de

Contratação.

Art. 2º São competências da comissão:

Conforme IN n.° 05/2017 da SEGES/MPOG no seu Art. 24, a Equipe de Planejamento da Contratação é

responsável pela realização dos Estudos Técnicos Preliminares à contratação demandada.

Art. 3º As reuniões ordinárias ocorrerão semanalmente e as reuniões extraordinárias, caso necessário, serão

convocadas por e-mail.

Art. 4º A Proplan prestará o apoio técnico e administra vo necessário para o funcionamento da comissão.

Art. 5º A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, sendo permi da a prorrogação

por, no máximo, igual período.

Art. 6º Ao final das a vidades, a comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório final ao



Gabinete do Reitor, através do endereço gabinete@i aiano.edu.br.

Art. 7º As a vidades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público relevante e não serão

remuneradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 758/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 22 de julho de 2020

Cons tui comissão para coordenar e operacionalizar o Edital

de Chamamento Público para seleção de Fundações de Apoio

para gerenciamento e execução de recursos de programas e

projetos do IF BAIANO.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, RESOLVE:

Art. 1º Cons tuir comissão, com os servidores abaixo relacionados, para coordenar e operacionalizar o Edital de

Chamamento Público para seleção de Fundações de Apoio para gerenciamento e execução de recursos de

programas e projetos do IF BAIANO.

Servidores(as) Matrícula 

SIAPE

Cargo Lotação Função

Luciana Helena Cajas Mazzu 1210640
Professor 

EBTT
Alagoinhas Presidente

Camila Cunha Gesteira 1798046

Técnico em

Alimentos e

La cínios

Reitoria    Membro

Dilma Souza Ribeiro 2340906
Técnico em

Contabilidade
Reitoria Membro

Eduardo Perovano Santana 2380968
Assistente de

Laboratório
Teixeira de Freitas Membro

Juracir Silva Santos 1725620
Professor

EBTT
Senhor Bonfim Membro

Luis Henrique Alves Gomes 1582214
Professor

EBTT
Itape nga   Membro

Mateus Melo da Silva 1590764
Assistente de

Laboratório

Governador

Mangabeira
Membro

Ravel Rodrigues Ribeiro 2395256
Assistente em

Administração
Itape nga Membro

Art. 2º São competências da comissão:



-  Promover a divulgação do referido edital de chamamento público, eventuais alterações e todos os demais atos e

procedimentos dele resultantes;

- Deliberar e responder à impugnação ao referido edital de chamamento público e divulgar o resultado;

- Receber e avaliar os eventuais recursos contra o resultado preliminar conforme estabelecido no cronograma, bem

como divulgar o resultado do recurso;

- Realizar o procedimento de seleção do referido edital de chamamento público, bem como a sessão de abertura

dos envelopes de habilitação e qualificação técnica;

- Requisitar, a qualquer momento, os documentos comprobatórios das informações rela vas à proposta de

Parceria;

- Emissão de parecer, conforme critérios de seleção, notas e pesos estabelecidos no referido edital de chamamento

público;

- Elaborar lista de classificação, em ordem decrescente, considerando a Pontuação Total de cada proposta;

- Solicitar apresentação de nova documentação ou de outras propostas que atendam às exigências do Edital,

quando todas as interessadas forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas;

- Convocar as Fundações de Apoio selecionadas para assinatura para efetuar o Termo de Assinatura de Parceria.

Art. 3º As reuniões da comissão ocorrerão preferencialmente por meio de webconferência.

Art. 4º O Gabinete do Reitor prestará o apoio técnico e administra vo necessário para o funcionamento da

comissão.

Art. 5º A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão de seus trabalhos, sendo permi da a

prorrogação por, no máximo, igual período.

Art. 6º Ao final das a vidades, a comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar relatório final ao Gabinete

do Reitor, através do endereço gabinete@i aiano.edu.br.

Art. 7º As a vidades dos integrantes da comissão serão consideradas serviço público relevante e não serão

remuneradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 22/07/2020 13:30:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77208

f430af4231



Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 759/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 23 de julho de 2020

Designa servidor para exercer Função de Apoio à Gestão.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- o teor do OFICIO 52/2020 - CAT-GAB/CAT-DG/RET/IFBAIANO, de 13 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º INTEGRAR à Organização Gerencial deste Ins tuto Federal, a Função de Apoio à Gestão relacionada no

Art. 2º desta Portaria, vinculada à estrutura administrava da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES).

Art. 2º DESIGNAR o servidor abaixo denominado para exercer a respec va Função de Apoio à Gestão da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES) e, inclusive, responsabilizar-se, perante à Coordenação Geral de

Iniciação Cien fica na PROPES, pela carga patrimonial dos bens móveis pertencentes ao ambiente sico onde será

desenvolvida tal função, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Lucas

Possedente

Emerique

2073957
Professor

EBTT

responsável

pela

Coordenação-

Geral de

Iniciação

Cien fica

Pró-Reitoria de

Pesquisa e

Inovação

Art. 3º  DETERMINAR, para a função acima mencionada, as seguintes atribuições:

I – coordenar o processo de seleção e avaliação, entre outras a vidades relacionadas ao Programa Ins tucional de

Iniciação Cien fica e Tecnológica do IF Baiano (PIICT/IF Baiano);

II – coordenar o processo de avaliação dos relatórios parciais, relatórios finais e prestação de contas dos projetos

aprovados em editais da Coordenação Geral de Iniciação Cien fica da PROPES;



III – coordenar a vidades de organização dos eventos Ins tucionais de Iniciação Cien fica e Tecnológica;

IV – compor, juntamente com o pró-reitor de pesquisa e inovação, o coordenador geral de pós-graduação e o

chefe do núcleo de inovação tecnológica o Comitê Ins tucional de Iniciação Cien fica e Tecnológica (CIICT) que

tem caráter norma vo, consul vo e delibera vo e é responsável pela definição das diretrizes gerais, pela

operacionalização e pelo gerenciamento do PIICT/IF Baiano;

V – acompanhar, ar cular e encaminhar ações referentes às chamadas públicas oriundas de órgãos de fomento a

pesquisa e inovação;

VI – planejar, fomentar, coordenar e acompanhar a execução de programas e projetos de iniciação cien fica

relacionados à pesquisa e inovação.

Art. 4º ESTABELECER que a a vidade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida respeitando as condições

funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou burocrá cas, e assim não

ensejam gra ficação.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 23/07/2020 08:01:11.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77590

3015fa94e1

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 760/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 23 de julho de 2020

Nomeia servidor para subs tuir o(a) tular do cargo de Pró-

Reitor(a) de Pesquisa e Inovação, Reitoria.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- O teor do OFICIO 52/2020 - RET-PROPES/RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 13 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor LUCAS POSSEDENTE EMERIQUE,  ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, Matrícula Siape n° 2073957, para subs tuir o(a) tular do cargo de Pró-Reitor(a) de

Pesquisa e Inovação, nos seus afastamentos ou impedimentos legais, Código CD-02, Reitoria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 23/07/2020 08:08:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77593

258f45c5d4

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 761/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Exonera servidor da subs tuição do(a) tular do

cargo de Coordenador(a) das Unidades Educa vas de Campo,

Campus Itape nga. 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

 - o teor do OFICIO 115/2020 - ITA-GAB/ITA-DG, de 15 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor CRISTIANO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS, ocupante do cargo de Técnico em

Agropecuária, Matrícula SIAPE n° 2394622, da subs tuição do(a) tular do cargo de Coordenador(a) das Unidades

Educa vas de Campo, Código CD-04, Campus Itape nga. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:12:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77685

2fbc8ae527

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 762/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Dispensa servidora da subs tuição do(a) tular da função de

Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas, Campus

Teixeira de Freitas.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de

acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

 - O teor do OFICIO 66/2020 - TDF-GAB/TDF-DG, de 13 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar, a pedido, a servidora MARILENE FONTOURA ALVES, ocupante do cargo de Assistente de

Aluno, Matrícula SIAPE n° 2057251, da subs tuição do(a) tular da função de Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão

de Pessoas, Código FG-02, Campus Teixeira de Freitas.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:10:35.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77688

46af0ad4b2

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 763/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Designa servidora para subs tuir o(a) tular da função de

Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas, Campus

Teixeira de Freitas.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 66/2020 - TDF-GAB/TDF-DG, 13 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora SARA MENDES OLIVEIRA LIMA, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da

Informação, Matrícula SIAPE 2186385, para subs tuir o(a) tular da função de Chefe do Núcleo de Apoio à

Gestão de Pessoas, nos seus afastamentos ou impedimentos legais, Código FG-02, Campus Teixeira de Freitas.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:15:38.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77693

8db403f34a

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 764/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Dispensa servidora da subs tuição do(a) tular da função de

Coordenador(a) de Pesquisa, Campus Governador

Mangabeira.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de

acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

 - O teor do OFICIO 61/2020 - GMB-GAB/GMB-DG, de 16 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar a servidora JACQUELINE ARAÚJO CASTRO, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1035364,  da subs tuição do(a) tular da função de Coordenador(a) de

Pesquisa, Código FG-02, Campus Governador Mangabeira.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:16:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77698

9059a55108

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 765/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Oficializa fluxo do processo eletrônico para pagamento de

notas fiscais referentes a aquisição de material permanente,

no âmbito do Ins tuto Federal Baiano.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, CONSIDERANDO:

- as  ações  para  modernização  administra va do  Ins tuto Federal Baiano;

- a necessidade de norma zar e de publicar os fluxos oficiais de processos no âmbito ins tucional, com vistas a

permi r um a tramitação eficiente e padronizada;

- o que consta no Processo n° 23327.250273.2019-34, de 30 de julho de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Oficializar o fluxo do processo eletrônico  para pagamento de notas fiscais referentes a aquisição de

material permanente, no âmbito do Ins tuto Federal Baiano, constante no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



ANEXO I

FLUXOGRAMA:

https://suap.ifbaiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento_digitalizado/9199/

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:14:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77306

a748a454b6

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 766/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Remove, a pedido, servidor do Campus Teixeira de Freitas

para o Campus Itape nga.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Resolução Interna/CONSUP nº 28, de 24 de novembro de 2015;

- Processo 23327.251991.2020-61;

 RESOLVE:

Art. 1º Remover, a pedido, nos termos do inciso III, alínea ‘c’, art. 36, da Lei nº 8.112/90, o servidor abaixo indicado:

Nome Cargo Matrícula

SIAPE

Origem Des no Processo

JOÃO CARLOS

NEPOMUCENO

COSTA

Técnico em

Agropecuária
2391540 

Campus Teixeira

de Freitas

Campus

Itape nga

 23327.251991.2020-

61

Art. 2º O prazo para apresentação do servidor na nova sede será de 15 (quinze) dias consecu vos, após a

publicação desta portaria no SUAP.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:18:57.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77965

b20fcb296a

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 767/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Designa servidor para exercer Função de Apoio à Gestão.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- o teor do OFICIO 19/2020 - SER-GAB/SER-DG, de 17 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º INTEGRAR à Organização Gerencial deste Ins tuto Federal, a Função de Apoio à Gestão relacionada no

Art. 2º desta Portaria, vinculada à estrutura administrava do Campus Serrinha.

Art. 2º DESIGNAR o servidor abaixo denominado para exercer a respec va Função de Apoio à Gestão do Campus

Serrinha e, inclusive, responsabilizar-se, perante a Diretoria Acadêmica do referido Campus, pela carga patrimonial

dos bens móveis pertencentes ao ambiente sico onde será desenvolvida tal função, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Marcio Rodrigo

Caetano de

Azevedo Lopes

1320578 Professor EBTT
Coordenador de

estágio.

Diretoria

Acadêmica

Art. 3º DETERMINAR, para a função acima mencionada, as seguintes atribuições:

I – Pesquisar, contactar e disponibilizar informações sobre as unidades concedentes, através do setor responsável

pelo estágio; 

II – Celebrar Termo de Compromisso, com ao(à) estagiário(a) e a unidade concedente, indicando as condições de

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à  modalidade da formação escolar do(a) discente, ao

horário e calendário acadêmico. 

III – Avaliar as instalações da unidade concedente e sua adequação à formação cultural e profissional do

estagiário; 

IV – Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação do estágio; 

V – Disponibilizar documentação necessária à efe vação do estágio, orientando o estagiário e unidade



concedente; 

VI – Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável ao estágio; 

VII – Designar professor(a)-orientador(a), como responsável pela avaliação das a vidades do estagiário(a); 

VIII – Providenciar seguro contra acidentes pessoais para o estagiário, quando a unidade concedente não o fizer; 

IX – Divulgar este Regulamento junto ao corpo discente.

Art. 4º ESTABELECER que a a vidade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida respeitando as condições

funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou burocrá cas, e assim não

ensejam gra ficação.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:13:38.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77980

d629328661

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 768/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de 2020

Designa servidor para exercer Função de Apoio à Gestão.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

-  o teor do OFÍCIO 31/2020 - XIQ-DA/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 15 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º  INTEGRAR à organização gerencial deste Ins tuto Federal, a Função de Apoio à Gestão relacionada no art.

2º desta Portaria, vinculada à estrutura administra va do Campus Xique- Xique.

Art. 2º DESIGNAR o servidor abaixo nominado para exercer a respec va Função de Apoio à Gestão

d o Campus Xique- Xique e, inclusive, responsabilizar-se, perante a Direção-Geral e Administra va do

referido campus pela carga patrimonial dos bens móveis pertencentes ao ambiente sico onde será desenvolvida

tal função, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Jorge Ivan Ribeiro 

de Souza
2392911 

Técnico em 

Agropecuária

Responsável pela

Coordenação das

Unidades Educa vas de

Prá ca  - CUEP

Diretoria

Acadêmica

Art. 3º DETERMINAR, para a função acima mencionada, as seguintes atribuições:

I - planejar, organizar e supervisionar, de forma ar culada com as Coordenações de Ensino, Extensão e Pesquisa, o

funcionamento e a u lização das Unidades Educa vas de Prá ca;

II - auxiliar e prover condições necessárias para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão;

III - planejar e propor ações de conservação, aquisição, manutenção e ampliação das Unidades Educa vas de

Prá ca, em conjunto com as coordenações de curso;

IV - prover, acompanhar e controlar a produção e a logís ca dos produtos oriundos das Unidades Educa vas de

Prá ca;



V - analisar as solicitações de emprés mo ou transferência de equipamentos e materiais;         

VI - garan r as condições de higiene e segurança nas Unidades Educa vas de Prá ca;

VII - desenvolver a vidades adequadas de manejo e de des nação dos resíduos sólidos e líquidos, provenientes

das Unidades Educa vas de Prá ca, conforme legislação vigente e preconizando a educação ambiental;

VIII - desempenhar outras a vidades inerentes à unidade, função ou cargo, não previstas nesta portaria, mas de

interesse da Administração.

Art. 4º ESTABELECER que a a vidade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida respeitando as condições

funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou burocrá cas, e assim não

ensejam gra ficação.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 30/07/2020 12:43:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

77995

5a6349b6bf

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 769/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 24 de julho de 2020

Exonera servidor da subs tuição do(a) tular do

cargo de Coordenador(a) de Assistência Estudan l (CAE),

Campus Catu.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

 - o teor do OFÍCIO 151/2020 - CAT-GAB/CAT-DG, de 17 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA NETO, ocupante do cargo de  Assistente de Aluno,

Matrícula SIAPE nº 2074002, da subs tuição do(a) tular do cargo de Coordenador(a) de Assistência Estudan l

(CAE), Código CD-04, Campus Catu.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 24/07/2020 05:17:57.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

78062

e2e4740a15

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 770/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de 2020

Nomeia servidora para subs tuir o(a) tular do cargo de

Coordenador(a) de Assistência Estudan l (CAE), Campus

Catu.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

- o teor do OFÍCIO 151/2020 - CAT-GAB/CAT-DG, de de 17 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora ANA CAROLINA SOUZA DE SANTANA, ocupante do cargo de Odontólogo, Matrícula

SIAPE nº 2331146, para subs tuir o(a) tular do cargo de Coordenador(a) de Assistência Estudan l (CAE), nos

seus afastamentos ou impedimentos legais, Código CD-04, Campus Catu.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 30/07/2020 13:53:17.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

78066

be1398f207

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 772/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de 2020

Prorroga Colaboração Técnica Intercampi de

servidora ocupante do cargo de Técnico de Laboratório -

Química, no Campus Serrinha.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990,   CONSIDERANDO:

- Resolução CONSUP/IF Baiano n° 66/2020;

- Processo n° 23327.250540.2020-15;

 RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a Colaboração Técnica Intercampi da servidora JORDANA DE SANTANA ROCHA, ocupante do

cargo de Técnico de Laboratório – Química, Matrícula SIAPE nº 2398418, no Campus Serrinha, no período de

01/08/2020 a 31/12/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 01 de agosto de 2020.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 30/07/2020 12:43:00.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

78071

b82e172477

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 773/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de 2020

Designa servidor para subs tuição de Função de Apoio à

Gestão.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO: 

-  o teor do OFÍCIO 31/2020 - XIQ-DA/XIQ-DG/RET/IFBAIANO, de 15 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º  INTEGRAR à organização gerencial deste Ins tuto Federal, a Função de Apoio à Gestão relacionada no art.

2º desta Portaria, vinculada à estrutura administra va do Campus Xique- Xique.

Art. 2º DESIGNAR o servidor abaixo nominado para exercer a subs tuição da respec va Função de Apoio à

Gestão do Campus Xique- Xique e, inclusive, responsabilizar-se, perante a Direção-Geral e Administra va do

referido campus pela carga patrimonial dos bens móveis pertencentes ao ambiente sico onde será desenvolvida

tal função, conforme a seguir:

Servidor(a) Função de Apoio à Gestão

Nome
Matrícula

SIAPE
Cargo Denominação Vinculação

Diego Pereira

André de Lima 2392654 
Técnico em

Agropecuária

Subs tuir o responsável 

pela Coordenação das

Unidades Educa vas de

Prá ca - CUEP

Diretoria

Acadêmica

Art. 3º DETERMINAR, para a função acima mencionada, as seguintes atribuições:

I - planejar, organizar e supervisionar, de forma ar culada com as Coordenações de Ensino, Extensão e Pesquisa, o

funcionamento e a u lização das Unidades Educa vas de Prá ca;

II - auxiliar e prover condições necessárias para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão;

III - planejar e propor ações de conservação, aquisição, manutenção e ampliação das Unidades Educa vas de

Prá ca, em conjunto com as coordenações de curso;



IV - prover, acompanhar e controlar a produção e a logís ca dos produtos oriundos das Unidades Educa vas de

Prá ca;

V - analisar as solicitações de emprés mo ou transferência de equipamentos e materiais;         

VI - garan r as condições de higiene e segurança nas Unidades Educa vas de Prá ca;

VII - desenvolver a vidades adequadas de manejo e de des nação dos resíduos sólidos e líquidos, provenientes

das Unidades Educa vas de Prá ca, conforme legislação vigente e preconizando a educação ambiental;

VIII - desempenhar outras a vidades inerentes à unidade, função ou cargo, não previstas nesta portaria, mas de

interesse da Administração.

Art. 4º ESTABELECER que a a vidade de apoio objeto desta Portaria deverá ser exercida respeitando as condições

funcionais do cargo exercido pelo(a) servidor(a).

Art. 5° As atribuições relacionadas nesta Portaria têm natureza técnica, operacional e\ou burocrá cas, e assim não

ensejam gra ficação.

rt. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 30/07/2020 12:50:55.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

78271

7f51803238

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 774/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de

2020

Alocação de carga horária de servidora em

processo de curso de qualificação - pós-

graduação srticto sensu - Mestrado.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº

8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- o disposto no Art. 46, da Resolução n° 22, de 18 de março de 2019;

- o disposto na Instrução Normativa nº 26, de 04 de maio de 2020, alterada pela Instrução

Normativa nº 27, de 14 de maio de 2020 e pela Instrução Normativa n° 30, de 24 de junho

de 2020;

- o que consta no Processo Eletrônico n° Processo 23336.250258.2020-11, de 24 de março

de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1° Autorizar a alocação de 16 (dezesseis) horas da carga horária semanal da servidora

INDINÉIA RAMOS PAIXÃO, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1530228, lotada no  Campus Valença, para participação em

curso de pós-graduação stricto sensu - Mestrado Profissional em Ensino de História, pela

Universidade do Estado da Bahia.

Art. 2° O período de alocação da carga horária tem vigência até o dia 06/03/2022, a contar

da data de publicação desta portaria, podendo ser prorrogável nos termos do disposto no

Art. 46, da Resolução n° 22, de 18 de março de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 30/07/2020 13:36:04.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

78075

bfb8f93419

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 775/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de 2020

Localiza exercício de servidora.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas

atribuições delegadas pela Decreto de 25/04/2018, publicado no D.O.U. de 26/04/2018, Seção 2, página 1, e de

acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008 e Lei nº 8.112/1990, resolve:,  RESOLVE:

Art. 1º Localizar, a par r de 16/07/2020, o exercício da servidora Daniela Sanches Pinheiro, Enfermeira, Matrícula

SIAPE  3040050, na Reitoria/PROEN/DAE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 30/07/2020 12:47:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

78529

a09a4e6693

Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 778/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de 2020

Altera a composição do Grupo de Trabalho responsável pela

elaboração do Regimento da Educação a Distância do Ins tuto

Federal Baiano, cons tuído pela Portaria nº 112, de 30 de

janeiro de 2020, alterada pela Portaria n° 387, de 23 de março

de 2020.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, CONSIDERANDO:

- O teor do Processo 23327.251960.2020-19, de 02 de julho de 2020, emi do via Sistema Unificado de

Administração Pública - SUAP;

RESOLVE:       

Art. 1º  Alterar a composição do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Regimento da Educação a

Distância do Ins tuto Federal Baiano, cons tuído pela Portaria nº 112, de 30 de janeiro de 2020, alterada pela

Portaria n° 387, de 23 de março de 2020.

Art. 2º Incluir a servidora CRISTIANE BRITO MACHADO, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE n° 1785038.

Art. 3º O Grupo de Trabalho passa a ter a seguinte composição:

Servidor(a) Cargo
Matrícula

SIAPE
Lotação

Função na

comissão

Antônio Carlos da Silva Costa de

Souza
Professor EBTT 2157881 Reitoria Presidente

Andreia Rego da Silva Reis Professor EBTT 2050356 Reitoria Membro

Carlos Robson Matos Lima Professor EBTT 1542436 Campus Catu Membro

Cris ane Brito Machado Professora EBTT 1785038 Campus Catu Membro

Fernanda Sanjuan de Souza Pedagoga 2349659 Reitoria Membro

Karina Nery Embirussu Professor EBTT 2350450 Reitoria Membro





Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Reitoria

PORTARIA 780/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 30 de julho de 2020

Designa servidor  para subs tuir o(a) tular da função de

Coordenador(a) do Curso de Licenciatura em Ciências

Biológicas, Campus Valença.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, nomeado pelo

Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as disposições

con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 , no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- O teor do OFICIO 59/2020 - VAL-GAB, de 01 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor TASSO MENESES LIMA, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 1878449, para subs tuir o o(a) tular da função de Coordenador(a) do Curso de

Licenciatura em Ciências Biológicas, nos seus afastamentos ou impedimentos legais, Código FCC, Campus Valença.

Art. 2º O mandato da coordenação tem vigência a par r do dia 11/12/2019.

Art. 3º Esta portaria entrou em vigor na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 30/07/2020 09:52:11.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

80087

bbba6e35c7



Rua do Rouxinol, n. 115, Imbuí, Salvador / BA, CEP 41720-052

Fone: (71) 3186-0001



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA

Telefone: (71) 3186-0001 – E-mail: gabinete@ifbaiano.edu.br

Instrução Normativa 31/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 13 de julho de 2020

Regulamentar procedimentos para assinatura de pessoas

externas em documentos eletrônicos do Sistema Unificado de

Administração Pública (SUAP), no âmbito do IF Baiano.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e

de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, e

considerando,

- O que consta no Processo n° 23327.251664.2020-18, de 03 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar procedimentos para assinatura de pessoas externas em documentos eletrônicos do

Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), no âmbito do IF Baiano, conforme o disposto nos Anexos

I a III dessa Instrução.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DEFINIÇÕES E CONCEITOS.

Art. 2º Para os fins desta Norma considera-se:

I - SUAP: Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) desenvolvido com a finalidade de atender a

Gestão Administra va e Acadêmica Ins tucional;

II - Documento Eletrônico: gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico ou somente

acessíveis por equipamentos eletrônicos. Alguns exemplos de documentos eletrônicos elaborados pelo são:

Atas de reuniões, O cios, Declarações, Despachos;

III - Usuário externo: pessoas sem vínculo com o IF Baiano que necessitam de assinar documento eletrônicos

emi dos pelos setores da Ins tuição no SUAP;

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 3º Ficam estabelecidas as seguintes competências e responsabilidades: 

I - Diretoria de Tecnologia da Informação (DGTI):



a) Garan r o pleno funcionamento do sistema SUAP;

b) Gerenciar permissões de servidores que poderão cadastrar usuários externos no sistema SUAP;

c) Preparar manuais e realizar treinamentos;

d) Dar suporte cabível à sua atuação; 

II - Secretaria do Gabinete do Reitor e Secretaria dos Órgãos Colegiados, na Reitoria, setor designado pela

Direção- Geral, no campus:

a) Realizar o cadastro de usuários externos no SUAP, para fins de assinatura em documentos eletrônicos, a

par r da documentação e solicitação enviada pelo setor do IF Baiano requisitante para o e-mail do Gabinete

do Reitor ou Secretaria dos Órgãos Colegiados, na Reitoria, e e-mail do setor designado pela Direção-Geral, no

campus;

b) Realizar o cadastro de usuários externos somente após conferência da documentação pessoal apresentada,

sendo no mínimo RG, CPF e documentação que comprove a qual empresa/órgão possui vínculo;

c) Realizar o cadastro de pessoas jurídicas, quando necessário, mediante as informações da empresa con das

no formulário de cadastro de pessoa externa, com documentação comprobatória(CNPJ);

d) Solicitar, caso necessário, a apresentação da documentação do usuário externo em formato original para

conferência;

e) Zelar pelo correto cadastro dos usuários externos e solicitar, caso necessário, a apresentação de

documentação adicional para comprovar as informações e vínculo da pessoa a ser cadastrada;

III    – Setores do IF BAIANO:

a) Solicitar ao usuário externo a apresentação da documentação (RG, CPF) e preenchimento da ficha de

cadastro da pessoa externa (Anexo I) quando houver a necessidade de cadastro de usuário externo para fins

de assinatura em documento eletrônico no SUAP;

b) Realizar solicitação ao e-mail do Gabinete do Reitor ou Secretaria dos Órgãos Colegiados, para demandas

da Reitoria, ou ao e-mail do setor designado pela Direção-Geral do campus, para demandas do campus, de

cadastro de pessoa externa com envio do formulário preenchido e cópia da documentação (RG e CPF);

c) Zelar pela conferência da documentação recebida da pessoa externa e, se necessário, solicitar a

apresentação de documentação em formato original.

d) Repassar as orientações para o usuário externo de como proceder para a assinatura de documentos

eletrônicos; 

IV    – Usuários externos:

a) Preencher formulário de cadastro (Anexo I) com envio de documentação para o setor requisitante para fins

de cadastro no SUAP;

b) Ao obter o credenciamento, o usuário externo aceita incondicionalmente as regras do Sistema SUAP e

assume total responsabilidade civil, penal e administra va pelo uso do login e senha, que lhe são exclusivos,

bem como por uso indevido do Sistema.

c) Realizar ou rejeitar a assinatura de documentos eletrônicos no SUAP quando solicitado;

CAPÍTULO III CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 4º O cadastramento de usuário externo é ato pessoal e intransferível e dar-se-á a par r do preenchimento

do formulário de cadastro (Anexo I);

Art. 5º O cadastramento de usuário externo será indeferido no caso de descumprimento das exigências de

apresentação de documentação ou quando a relação entre o usuário e o IF Baiano não jus ficar a assinatura

de documentos eletrônicos no SUAP;



Art. 6º O descumprimento das normas estabelecidas nesta Instrução submeterá o servidor e a sua chefia

imediata e demais responsáveis às sanções estabelecidas legalmente.

Art. 7º O teor e a veracidade das informações cadastradas no SUAP são de responsabilidade do usuário

externo e dos servidores envolvidos no cadastro, que responderão nos termos da legislação civil, penal e

administra va por eventuais fraudes.

Art. 8º O Gabinete do Reitor e a Diretoria de Tecnologia da Informação poderão expedir orientações

complementares sem prejuízo ao disposto neste documento e demais normas vigentes.

Art. 9º Os casos omissos deverão ser tratados pelo Gabinete do Reitor.

Art. 10º. Esta Instrução Norma va entra em vigência no dia 03 de agosto de 2020.



ANEXO I

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PESSOA EXTERNA NO SUAP PARA FINS DE ASSINATURA EM

DOCUMENTO ELETRÔNICO

Dados da Pessoa

Nome completo:

Nome Social (opcional):

RG:

CPF:

Sexo: (  ) Feminino    ( ) Masculino

E-mail (será u lizado para definição/recuperação da senha):

Data de Nascimento:

Ocupação:

Dados da ins tuição\empresa em que a pessoa será vinculada

Razão Social:

CNPJ:

Telefone:

Endereço:

OBS: Anexar RG, CPF e comprovação de vínculo junto com a ins tuição\empresa.

Confirmo a veracidade das informações prestadas neste formulário e me responsabilizo nos termos da

legislação civil, penal e administra va.

Ao obter o credenciamento, aceito incondicionalmente as regras do Sistema SUAP do Ins tuto Federal

Baiano, Instrução Norma va disponível em xxx, e assumo total responsabilidade civil, penal e administra va

pelo uso do login e senha a mim concedidos e que são de uso exclusivo, bem como por uso indevido do

Sistema.

Cidade, ____ de __________ de 20__.

_________________________________________________

Nome_Completo (assinar igual RG)



ANEXO II - PROCEDIMENTO: CADASTRO DE PESSOAS EXTERNAS PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO

ELETRÔNICO

Nº Responsável A vidade

1 Área Interessada

1.1 Solicita o cadastro de pessoa externa para assinar documento eletrônico. A

solicitação será realizada através de envio de e-mail ao Gabinete do Reitor ou

Secretaria dos Órgãos Colegiados, para demandas da Reitoria, ou ao e-mail do

setor designado pela Direção-Geral do campus, para demandas do campus,

contendo como anexo a Cópia dos Documentos Pessoais (RG e CPF) da pessoa

externa, o Termo de Responsabilidade assinado, Documento que comprove o

vínculo com a ins tuição à qual a pessoa representa (contrato social,

procuração, etc.), e as seguintes informações:

Dados da pessoa externa:

Nome completo;

Nome Social (se houver, não obrigatório);

CPF;

Sexo;

E-mail secundário (para recuperação de senha);

Data de Nascimento;

Ocupação;

Empresa\Ins tuição;

Data de início;

Data fim;

Setor Suap.

Dados da empresa\Ins tuição em que a pessoa será vinculada:

Nome;

CNPJ;

Telefone;

Endereço (Município / Logradouro / Nº / Complemento / Bairro /

CEP).

2

Setor Responsável

pelo Cadastro

(Secretaria do

Gabinete do Reitor ou

Secretaria dos Órgãos

Colegiados, para

demandas da Reitoria,

e setor designado pela

Direção-Geral do

campus, para

demandas do campus)

2.1 Realiza a conferência das informações e dos documentos pessoais. Caso as

informações estejam completas prossegue com a realização dos cadastros, do

contrário solicita informações à Área Interessada;

2.2 Verifica-se a empresa\ins tuição que a pessoa externa será vinculada está

cadastrada no sistema SUAP, caso não esteja efetua o cadastro da empresa;

2.3 Verificar se a pessoa externa já está cadastrada no sistema SUAP, caso não

esteja prossegue com o cadastro. Se a ocupação da pessoa externa não es ver

disponível solicita o cadastro para DGTI através de abertura de chamado;

2.3 Comunica à Área Interessada da conclusão dos cadastros e encaminha

orientações de acesso ao sistema e de assinatura do documento eletrônico.

3 Diretoria de TI 3.1 Realiza o cadastro de ocupações – CBO, caso necessário.



4 Área Interessada

4.1 Informa ao usuário externo que o cadastrado foi realizado, encaminha as

orientações de acesso e de assinatura do documento eletrônico;

4.2 Cria o documento eletrônico e solicita assinatura ao usuário externo.

5 Usuário Externo
5.1 Acessa o sistema SUAP do IF Baiano, assina ou rejeita a assinatura do

documento eletrônico solicitado pela área interessada.



ANEXO III - ORIENTAÇÕES SOBRE O CADASTRO DE PESSOAS EXTERNAS NO SUAP\IF BAIANO

As orientações a seguir são para o cadastro de pessoas externas para fins de assinatura de documentos eletrônicos

no sistema SUAP do IF Baiano.

Observação: trataremos pessoa externa como prestador de serviço neste documento, pois é a única forma

disponível para viabilizar a assinatura de externos no sistema SUAP.

O pré-requisito para o gestor criar a conta do prestador de serviço é ter permissão no grupo Coordenador de TI ou

Coordenador de Sede, e cadastrar a pessoa jurídica na qual o prestador será vinculado. Solicite à Diretoria de

Tecnologia da Informação a permissão de cadastro.

Para realizar os cadastros de pessoa jurídica e prestador de serviço acesse o sistema SUAP através do seguinte

endereço: h ps://suap.i aiano.edu.br/.

1. ADICIONAR PESSOA JURÍDICA

Primeiramente verifique se a Pessoa Jurídica a qual o prestador de serviço será vinculado já está cadastrada no

sistema. No menu Administração acesse: Cadastros → Pessoas Jurídicas (Figura 1).

Figura 1 - Menu de cadastro de prestadores de serviço

No campo de consulta “Texto” digite o nome ou o CNPJ da pessoa jurídica e pressione a tecla Enter. Se a descrição

da empresa aparecer no resultado da consulta significa que já está cadastrada, caso contrário clique no botão

“Adicionar Pessoa Jurídica” para adicioná-la (Figura 2).

Figura 2 -

Consulta

Pessoas

Jurídicas

Cadastradas

Preencha os campos obrigatórios: nome; CNPJ; telefone; endereço (município, logradouro, nº, complemento,

bairro e CEP), e clique em “Salvar” (Figura 3).



Figura 3

-

Adicionar Pessoa Jurídica

2. ADICIONAR PRESTADOR DE SERVIÇO

Para cadastrar o prestador de serviço cer fique-se de estar com todos as informações obrigatórias: nome completo;

nome social (se houver, não obrigatório); CPF; sexo; e-mail secundário (para recuperação de senha); data de

nascimento; ocupação; empresa; data de início; data fim e setor SUAP.

No menu Administração acesse: Cadastros → Prestadores de Serviço, clique no botão “Adicionar Prestador de

Serviço”. (Figura 1). No campo de consulta “Texto” digite o nome do prestador de serviço e pressione a tecla Enter.

Se a descrição do prestador de serviço aparecer no resultado da consulta significa que já está cadastrado, caso

contrário clique no botão “Adicionar Prestador de serviço” (Figura 4).

Figura 4 - Adicionar Prestador de serviço

Preencha os campos obrigatórios e clique na opção “Salvar” (Figura 5). Pronto, o prestador de serviço “pessoa

externa” já está apto a receber solicitações de assinatura de documento eletrônico no SUAP do IF BAIANO.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA

Telefone: (71) 3186-0001 – E-mail: gabinete@ifbaiano.edu.br

Instrução Normativa 32/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 15 de julho de 2020

Dispõe sobre procedimentos para o cadastro de projetos

desenvolvidos no âmbito do Ins tuto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Baiano, no Sistema Nacional de Gestão do

Patrimônio Gené co (SisGen) e obtenção de autorização do

Conselho de Gestão do Patrimônio Gené co (CGen).

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e

de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer procedimentos para o cadastro de Projetos desenvolvidos no âmbito do Ins tuto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Gené co (SisGen) e

obtenção de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Gené co (CGen), em atendimento à Lei nº

13.123/2015, seu regulamento e demais normas infralegais associadas.

Art. 2° As determinações e procedimentos previstos nesta instrução norma va tem caráter suplementar à Lei

nº 13.123/15 e ao Decreto nº 8.772/16, prevalecendo sempre o disposto nestes documentos.

Art .3° Em atenção às determinações da Lei nº 13.123 de 20 de maio de 2015 e do Decreto nº 8.772 de 11 de

maio de 2016, esta Instrução norma va visa dispor sobre normas gerais de implantação e manutenção da

ro na ins tucional para cadastro de projetos e a vidades realizados com patrimônio gené co e conhecimento

tradicional associado.

Art. 4° As a vidades com patrimônio gené co e conhecimento tradicional associado são definidas no art. 2º,

da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015 e na Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, promulgada pelo

Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.

Art. 5° Precisam cadastrar-se no SisGen todos pesquisadores ou extensionistas que:

I -  realizaram ou realizam acesso ao Patrimônio Gené co ou ao Conhecimento Tradicional Associado dentro

do País, para uma ou mais das seguintes finalidades:

a. bioprospecção, desenvolvimento tecnológico e/ou outras aplicações comerciais ou industriais;

b. pesquisa cien fica básica em áreas tais como sistemá ca, evolução biológica, gené ca de populações,

genômica, ecologia molecular, bioquímica, fisiologia, mas não limitadas a estas;

c. pesquisas com organismos não-na vos da biodiversidade brasileira que formaram populações espontâneas

que tenham adquirido caracterís cas dis ntas próprias no País.

II -  realizaram ou realizam acesso ao Patrimônio Gené co ou ao Conhecimento Tradicional Associado no

exterior (Art. 12, III, Lei 13.123);



III -  realizaram ou realizam remessa de amostras para o exterior de Patrimônio Gené co;

IV -  realizaram ou realizam envio de amostra que contenha Patrimônio Gené co para prestação de serviços

no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico.

Art. 6° Compete às Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e Inovação, em conjunto, elaborar documento

orientador e adotar as providências necessárias para assegurar a regularidade dos projetos de pesquisa,

inovação ou extensão rela vas a esta norma va em face das exigências decorrentes da Lei nº 13.123/2015 e

documentos complementares, em especial:

I - zelar pelo correto e fiel cumprimento da aplicação da Lei nº 13.123/2015, demais atos infralegais associados

a esta Lei, em relação aos projetos e a vidades executados;

II - analisar os projetos e as a vidades executados na ins tuição, bem como as informações complementares e

documentos encaminhados pelo responsável;

III - emi r posicionamento sobre o enquadramento no escopo da Lei nº 13.123/2015 de projeto ou a vidade;

IV - obter junto ao(à) responsável pelo projeto, quando necessário, informações complementares àquelas por

ele(a) enviadas para correta instrução do cadastro no SisGen, da autorização prévia do CGen ou no ficação de

produto acabado ou material reprodu vo;

V - apoiar projeto ou a vidade, quando for o caso, na obtenção e formalização dos documentos necessários

para instrução do cadastro junto ao SisGen e/ou autorização do CGen, em especial do:

a. consen mento prévio informado do(a) provedor(a) do conhecimento tradicional de origem iden ficável;

b. Termo de Transferência de Material – TTM, no caso de remessa de amostras para o exterior e;

c. Instrumento jurídico específico no caso de envio de amostras para o exterior;

VI -  orientar e dar assistência para o correto enquadramento das a vidades do projeto no escopo da Lei nº

13.123/2015, bem como para o preenchimento dos formulários para cadastro no SisGen, obtenção de

autorização prévia do CGen ou envio de no ficação de produto acabado ou material reprodu vo;

VII - atender eventuais demandas apresentadas pelo CGEN relacionadas com cadastro no SisGen, autorização

do CGen ou no ficação;

VIII - divulgar as informações necessárias para regularização e cadastro ou autorização, considerando as

exigências da lei para os procedimentos de registro;

IX - zelar pela guarda e conservação dos relatórios e comprovantes de registros emi dos pelo SisGen

encaminhado(s) pelo(s) responsável(is) pelo cadastro e execução do projeto e a vidade;

X -  decidir sobre a suspensão temporária, ou cancelamento defini vo, conforme for o caso, de projeto ou

a vidade, cuja execução caracterize infração às exigências da Lei nº 13.123/2015, e demais atos infralegais

associados a esta Lei;

XI -  solicitar relatórios anuais consolidados sobre o cumprimento das providências, os quais deverão ser

reme dos ao Núcleo de Inovação Tecnológica do IF Baiano (NIT/IF Baiano); e

XII - publicar resultados parciais ou finais dos projetos ou a vidades após os devidos registros ou autorizações.

Art. 7º O cadastro no SisGen dos projetos e a vidades de que trata os art. 12 e art. 14, desta Instrução

Norma va, serão efetuados pelos(as) responsáveis pelo(s) projeto(s) e a vidade(s) de pesquisa ou de

extensão.

Parágrafo único – Deverão, os(as) responsáveis pelo(s) projeto(s) e a vidade(s) de pesquisa ou de extensão,

encaminhar à respec va coordenação, a qual deverá endereçar à Pró-Reitoria que por sua vez enviará ao

NIT/IF Baiano; e, através de relatório, os(as) responsáveis pelo(s) projeto(s) e a vidade(s) de pesquisa ou de

extensão deverão demonstrar a regularidade dos registros tratados nesta regulamentação, haja vista que o

prazo se encerrou em 05 de novembro de 2019.

Art. 8° A par r da publicação desta Norma, os(as) coordenadores(as) de pesquisa e de extensão nos campi,

conforme o caso, deverão dialogar e delinear estratégias em conjunto com os servidores, bem como orientá-

los para que:



I -  não sejam publicados resultados de pesquisas (com acesso ao Patrimônio Gené co ou Conhecimento

Tradicional Associado) em meios cien ficos ou de comunicação oriundos de projeto ou a vidade executada

sem o prévio cadastro no SisGen ou autorização do CGen, conforme for o caso;

II - não sejam apresentados aos órgãos competentes, pedidos de proteção intelectual de produto ou processo,

inclusive cul var, os quais tenham sido desenvolvidos a par r de projetos ou a vidades, sem o prévio cadastro

no SisGen ou autorização do CGen, conforme for o caso;

III - não ocorra a exploração econômica de produto gerado ou material reprodu vo, produto ou processo,

inclusive cul var, desenvolvidos no âmbito de projeto ou a vidade executada, sem o prévio cadastro no

SisGen ou autorização, conforme for o caso, ou sem a no ficação do CGen.

Art. 9° Para auxiliar os(as) responsáveis pelo projeto ou a vidade de pesquisa ou de extensão, conforme o

caso, cabe ao responsável do Núcleo de Tecnologia e Inovação (NIT) condicionar o depósito do pedido de

proteção intelectual de produto ou processo, inclusive de nova cul var, desenvolvida a par r do acesso ao

patrimônio gené co ou conhecimento tradicional incluído no escopo da Lei nº 13.123/2015, à comprovação

de prévio cadastro do projeto ou a vidade no SisGen ou obtenção da autorização prévia do CGen.

Art. 10° Cabe ao(à) responsável pelo projeto ou a vidade de pesquisa ou de extensão:

I - encaminhar à respec va coordenação dos campi, em até 30 (trinta) dias após a publicação desta Norma,

cópia sica ou eletrônica, da relação de seus projetos ou a vidades, com enquadramento nas a vidades no

escopo da Lei nº 13.123/2015, já regularizados;

II - para os projetos iniciados após a vigência desta norma va, cadastrar no SisGen antes do início da execução

do projeto ou a vidade, de modo a garan r a observância dos prazos legais fixados pela Lei nº 13.123/2015,

seu regulamento e demais atos infralegais;

III -  disponibilizar às coordenações de pesquisa e/ou de extensão, quando solicitadas, as informações

necessárias para atualização do cadastro dos projetos no SisGen, da autorização do CGen ou no ficação de

produto acabado ou material reprodu vo, conforme for o caso;

IV -  responder pela veracidade das informações técnicas e administra vas fornecidas aos cadastros para

inclusão no SisGen ou apresentação ao CGen no âmbito de autorização de acesso ou no ficação de produto

acabado ou material reprodu vo;

V -  comunicar à coordenação de pesquisa e/ou de extensão, que por sua vez comunicará o Núcleo de

Inovação Tecnológica, sempre que houver a possibilidade de exploração econômica de produto acabado, envio

ou remessa de amostra ao exterior.

Art. 11° Para o cadastro no SisGen ou o pedido de prévia autorização do CGen, quando for o caso, o

pesquisador deverá acessar o sí o eletrônico do Ministério do Meio Ambiente, através do link

h ps://sisgen.gov.br/:

I - cadastrar as a vidades envolvendo acesso ao patrimônio gené co e/ou conhecimento tradicional

associado, remessa e/ou envio de amostras junto ao SisGen;

II - solicitar a autorização do CGen, nas hipóteses previstas pela Lei nº 13.123/2015, quando necessário; e/ou

III - atualizar os cadastros no SisGen e as autorizações do CGen relacionados a seu projeto ou a vidade,

quando for o caso.

Art. 12° Estão sujeitos a regularização junto ao CGen, na forma prevista na Lei nº 13.123/2015 e o Art. 104 do

Decreto nº 8.772/16, as a vidades executadas com patrimônio gené co e conhecimento tradicional

associado, entre 30 de junho de 2000 até 17 de novembro de 2015, sem a observância da Medida Provisória nº

2.186-16, de 2001, conforme segue:

I - projetos e a vidades (com acesso ao Patrimônio Gené co ou Conhecimento Tradicional Associado) cujos

resultados foram publicados ou divulgados em qualquer meio de comunicação;



II - projetos e a vidades que tenham resultado no desenvolvimento de processo ou produto, passível ou não

de proteção intelectual;

III -  exploração econômica de processo ou produto, inclusive cul var; e

IV - remessa para o exterior de amostras de patrimônio gené co.

Parágrafo único. Na hipótese de acesso ao patrimônio gené co ou ao conhecimento tradicional associado

unicamente para fins de pesquisa cien fica, o(a) pesquisador(a) responsável estará dispensado(a) de firmar o

Termo de Compromisso, regularizando-se por meio de cadastro ou autorização da a vidade, conforme o caso.

Art. 13° O(A) responsável pelo projeto e/ou a vidade de pesquisa ou de extensão, ou qualquer servidor, que

requereu direito de propriedade intelectual, que explorou economicamente produto acabado ou material

reprodu vo, ou divulgou resultados, finais ou parciais, em meios cien ficos ou de comunicação, entre 17 de

novembro de 2015 e 6 de novembro de 2017, deverá cadastrar as a vidades de que trata o art. 12 da Lei nº

13.123, de 2015 e no ficar o produto acabado ou o material reprodu vo desenvolvido em decorrência do

acesso.

Art. 14° Deverá adequar-se aos termos da Lei nº 13.123, de 2015, do Decreto nº 8.772/16 e desta norma va,

no prazo de um ano contado da data da disponibilização do cadastro pelo CGen, o(a) responsável pelo projeto

e/ou a vidade que realizou, a par r de 30 de junho de 2000, as a vidades previstas na Medida Provisória nº

2.186-16, de 23 de agosto de 2001, dentre elas:

I -  acesso ao patrimônio gené co ou conhecimento tradicional associado; e

II - exploração econômica de produto acabado ou de material reprodu vo oriundo de acesso ao patrimônio

gené co ou ao conhecimento tradicional associado.

§2º -  Para fins do disposto no caput, o usuário, observado o art. 44 da Lei nº 13.123, de 2015, deverá adotar

uma ou mais das seguintes providências, conforme o caso:

a. cadastrar o acesso ao patrimônio gené co ou ao conhecimento tradicional associado;

a. no ficar o produto acabado ou o material reprodu vo objeto da exploração econômica, nos termos da Lei

nº 13.123, de 2015 e deste Decreto; e

b. repar r os bene cios referentes à exploração econômica realizada a par r de 17 de novembro de 2015, nos

termos do Capítulo V da referida Lei 13.123/2015 e do Capítulo V do Decreto nº 8.772/16, exceto quando o

tenha feito na forma da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001.

§3º -  No caso da alínea c, do § 1º, a repar ção de bene cios pactuada na forma da Medida Provisória nº

2.186/16, de 2001, será válida pelo prazo es pulado no contrato de u lização do patrimônio gené co e de

repar ção de bene cios ou projeto de repar ção de bene cios anuído pelo CGen.

Art. 15° Verificada a impossibilidade da regularização do registro pelo(a) responsável, seja em razão da sua

ausência nos quadros atuais do IF BAIANO ou impossibilidade, comprovado caso fortuito ou força maior, de

cumprimento no prazo es pulado, a responsabilidade do registro recairá sobre o(a) responsável pela pesquisa

ou extensão no campus em que se realizou o projeto e a respec va Pró-Reitoria.

Art. 16° A regularização, em qualquer uma das hipóteses previstas nesta Instrução Norma va está

condicionada à efe vação do cadastro no SisGen do projeto ou a vidade ou da obtenção de autorização do

CGen, bem como repar ção de bene cios, quando for o caso.

Art. 17° O processo administra vo visando à celebração de Termo de Compromisso pelo IF BAIANO será

instruído pelas Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e Inovação, por meio de servidor(a) por ela indicado,

para emissão de Parecer Técnico. Logo após, os autos do processo administra vo deverão ser encaminhados

para prévia análise e parecer jurídico, que em seguida remeterá os autos para os(as) coordenadores(as) de

extensão ou de pesquisa dos campi para assinatura do Termo de Compromisso, como representante legal do

IF BAIANO.



Art. 18° Para os efeitos da análise e enquadramento do projeto ou a vidade de pesquisa ou de extensão,

os(as) responsáveis pelo cadastro no SisGen devem, individual e inicialmente, iden ficar as a vidades que

envolvam acesso ao patrimônio gené co incluído no escopo da Lei nº 13.123/2015.

Art. 19° O cumprimento dos prazos para cadastro do projeto junto ao SisGen, obtenção de autorização junto

ao CGen ou no ficação de produto acabado ou material reprodu vo e respec va exploração econômica do

CGen, será de responsabilidade:

I -  exclusiva dos(as) responsáveis em face da não adoção, tempes vamente, das medidas necessárias para

análise e enquadramento do projeto do escopo da Lei, a fim de viabilizar, conforme for o caso, o cadastro no

SisGen, a obtenção de autorização do CGen ou o envio da no ficação ao CGen, inclusive pela não observância

dos prazos fixados nesta Instrução Norma va;

II - compar lhada entre o(a) pesquisador(a) responsável e os responsáveis pelas coordenações de pesquisa ou

de extensão nos campi, no caso do descumprimento dos prazos fixados pela respec va coordenação para

apresentação de informações complementares e/ou dos documentos necessários para o cadastro no SisGen,

autorização do CGen ou regularização de projetos e a vidades.

Art. 20° Sujeitar-se-ão às sanções previstas no Capítulo VI da Lei 13.123/15, além das previstas na Seção III do

Decreto nº 8.772/16, inclusive pessoalmente, todos aqueles que desempenharem a vidades rela vas ao

objeto desta Instrução Norma va sem a observância dos devidos procedimentos legais, infringindo contra o

patrimônio gené co.

Art. 21° Qualquer servidor que atue em desconformidade às determinações da Lei 13.123/2015, do Decreto

8.772/2017 e desta Instrução Norma va, terá registrada sua pendência na Pró-Reitoria de Extensão e/ou de

Pesquisa e Inovação, conforme for o caso, e não poderá par cipar de nenhum edital realizado pela ins tuição,

sejam eles de extensão, pesquisa, incluídos os procedimentos de redistribuição, enquanto não es ver

regularizada esta pendência.

Art. 22° As infrações contra o patrimônio gené co ou o conhecimento tradicional associado serão apuradas

em processo administra vo próprio, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Parágrafo Único – Verificada a infração pelo(a) responsável pelo projeto e/ou a vidade de pesquisa ou

extensão no campus ou por qualquer outro(a) servidor(a), dever-se-á informar à respec va Pró-Reitoria para

que esta instaure Processo Administra vo para a apuração do ilícito.

Art. 23° Os casos omissos e as situações específicas não previstas nesta Instrução Norma va serão resolvidos

pelas Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e Inovação.

Art. 24º. Esta Instrução Norma va entra em vigor no dia 03 de agosto de 2020.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 15/07/2020 20:04:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

74304

7668806a23





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA

Telefone: (71) 3186-0001 – E-mail: gabinete@ifbaiano.edu.br

Instrução Normativa 33/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 20 de julho de 2020

Re fica a Instrução Norma va 31/2020 - RET-

GAB/RET/IFBAIANO, de 13 de julho de 2020.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e

de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, RESOLVE:

Art. 1º.  Re ficar a Instrução Norma va 31/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 13 de julho de 2020, que

regulamenta procedimentos para assinatura de pessoas externas em documentos eletrônicos do Sistema

Unificado de Administração Pública (SUAP), no âmbito do IF Baiano, conforme errata a seguir:

Onde se lê:

Art. 10º. Esta Instrução Norma va entra em vigência no dia 03 de agosto de 2020.

Leia-se:

Art. 10º. Esta Instrução Norma va entra em vigência na data de sua publicação.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR - CD1 - RET, em 20/07/2020 06:36:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

74931

f459b3b093



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA

Telefone: (71) 3186-0001 – E-mail: gabinete@ifbaiano.edu.br

Instrução Normativa 34/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 27 de julho de 2020

Regulamenta procedimento para alocação de carga horária

semanal de servidores técnico-administra vos par cipantes de

ações de desenvolvimento em serviço, que não estejam

afastados(as) das suas a vidades, conforme o previsto nos Ar gos

14 a 19, da Resolução Consup/IF Baiano nº 63, de 30 de março de

2020.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e

de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, e

considerando:

- O Regulamento de Par cipação dos Servidores Técnico-Administra vos do IF Baiano em Programas de Pós-

Graduação no País e no Exterior, conforme aprovado pela Resolução Consup nº 63/2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar procedimento para alocação de carga horária semanal de servidores técnico-

administra vos par cipantes de ações de desenvolvimento em serviço, que não estejam afastados(as) das

suas a vidades, conforme o previsto nos Ar gos 14 a 19, da Resolução Consup/IF Baiano nº 63, de 30 de

março de 2020.

§1º. Para efeito desta Instrução, serão consideradas como ações de desenvolvimento em serviço toda e

qualquer ação voltada para o desenvolvimento de competências, organizada de maneira formal, realizada de

modo individual ou cole vo, presencial ou a distância, com supervisão, orientação ou tutoria.

Art. 2º. A alocação da carga horária para servidores técnico-administra vos par cipantes de ações de

desenvolvimento, que não estejam afastados(as) das suas a vidades, atenderá aos seguintes limites

referenciais, previstos no Ar go 15, da Resolução Consup/IF Baiano nº 63, de 30 de março de 2020:

I - pós-graduação lato sensu: até 8 (oito) horas semanais;

II - pós-graduação strico sensu: até 16 (dezesseis) horas semanais;

§1° Para os técnico-administra vos matriculados(as) em pós-graduação lato sensu, o período máximo para

alocação da carga horária é de 18 (dezoito) meses.

§2° Para os técnico-administra vos matriculados(as) em cursos de mestrado, o período máximo de alocação

da carga horária será de até 24 (vinte e quatro) meses.

§3° Para os técnico-administra vos matriculados(as) em cursos de doutorado, o período máximo alocação da

carga horária será de até 48 (quarenta e oito) meses.



§4° Para os técnico-administra vos matriculados(as) em cursos de pós-doutorado, o período máximo alocação

da carga horária será de até 12 (doze) meses. 

§5° Os técnico-administra vos que exerçam cargo de Direção ou Função Gra ficada e que par cipam de ações

de desenvolvimento em serviço deverão observar o disposto no art. 1º, II, Paragrafo único, do Decreto n°.

1.590/1995.

Art. 3º A alocação de carga horária deverá ser requerida e tramitada eletronicamente pelo servidor técnico-

administra vos, através do SUAP, seguindo o procedimento descrito no ANEXO I.

Art. 4º O processo eletrônico de alocação de carga horária semanal de técnico-administra vos para

par cipação em ação de desenvolvimento em serviço deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I – Requerimento do servidor, conforme modelo disponível para preenchimento via SUAP (Adicionar

Documento de Texto → Formulários DGP → Requerimento de Alocação de Carga Horária de Técnico-

Administra vos;

II – Documentação comprobatória da par cipação, como aluno regular, na ação de desenvolvimento em

serviço; 

III – Histórico de afastamentos, licenças e alocações de carga horária para par cipação em ação de

desenvolvimento, ob do junto NAGP do respec vo campus, ou NUCAP, se servidor da Reitoria;

IV – Manifestação do NUCAP/DGP de que a a vidade de desenvolvimento, que jus fica o pedido de alocação

da carga horária para par cipação em serviço, está prevista no Plano de Desenvolvimento de Pessoas do IF

Baiano vigente, conforme indicado pelo servidor técnico-administra vo no formulário de solicitação. 

V – Anuência da chefia imediata do servidor requerente, conforme modelo disponível para preenchimento via

SUAP. (Formulários DGP → Requerimento de Alocação de Carga Horária de Técnico-Administra vos→Quadro

“Anuência das Chefias”), firmando que a ação de desenvolvi-mento proposta: a) não compromete as

a vidades administra vas do setor de lotação; b) está alinhada ao desenvolvimento do servidor nas

competências rela vas ao seu órgão de exercício, à sua carreira ou cargo efe vo ou ao seu cargo em comissão

ou à sua função de confiança (se for o caso); c) ocorre em horário ou o local que inviabiliza o cumprimento

integral da jornada semanal de trabalho do servidor;

VI – Anuência da Direção-Geral (no caso de servidores dos campi) e Pró-Reitor, Diretor Sistêmico ou Execu vo

(No caso de servidores da Reitoria), conforme modelo disponível para preenchimento via SUAP. (Formulários

DGP → Requerimento de Alocação de Carga Horária de Técnico-Administra vos→Quadro “Anuência das

Chefias”); 

VII - Comprovante de que o curso é autorizado e/ou reconhecido pela CAPES:

 h ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira, caso a alocação de carga semanal seja para par cipação em programa

de pós-graduação stricto sensu;

VIII - Documento que comprove a incompa bilidade da realização de aulas e outras a vidades relacionadas ao

curso de qualificação, incluindo-se estágio, pesquisa de campo, escrita de tese, dissertação, entre outros, com

a jornada de trabalho do servidor;

IX - Documento de Planejamento do Setor para o Atendimento das Demandas Ins tucionais (disponível no

SUAP), com a distribuição da carga horária semanal des nada para a ação de desenvolvimento em serviço. No

referido planejamento deve constar a carga horária a ser alocada para a ação de desenvolvimento em serviço,

assim como os critérios u lizados para sua definição. 

X - Comprovante de solicitação de retorno à carga horária integral de trabalho para a-queles que possuem

carga horária reduzida.

XI – Análise e parecer da CIS. 

§1º. O processo de alocação de carga horária de Técnico-Administra vos para fins de par cipação em ação de

desenvolvimento em serviço tramitará eletronicamente via SUAP (Pessoal: Alocação de Carga Horária -

Técnico-Administra vos) e deverá, em regra, ser concluído no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar



da data do envio do processo do interessado a Chefia Imediata, salvo mo vo de força maior e caso fortuito.

Art. 5º O processo será concluído após a emissão da Portaria de alocação de carga horária semanal, conforme

modelo disponível para preenchimento via SUAP.

§1º. O Técnico-Administra vo poderá exercer sua a vidade com limite diferencial de horário semanal

somente após a publicação da portaria de alocação da carga horária.

§2º. Em caso de manifestação contrária do pedido pela Direção-Geral do campus ou Pró-Reitoria de

Ensino/Diretoria Sistêmica ou Diretoria Execu va cabe recurso à DGP, no prazo de 05 dias, a contar da ciência

do despacho denegatório, via SUAP. 

§3º. O Técnico-Administra vo poderá solicitar a prorrogação do período inicialmente previsto na portaria de

alocação de carga horária semanal, caso comprove que a sua par cipação na a vidade de desenvolvimento

em serviço, que jus ficou a concessão, foi estendida. 

§4º. As alocações de carga horária dos Técnico-Administra vos, previstas nessa Instrução, poderão ser

interrompidas, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração, condicionado à

edição de ato da autoridade que concedeu o afastamento.

§ 5º. A interrupção da alocação de carga horária a pedido do servidor quando mo vada por caso fortuito ou

força maior não implicará ressarcimento ao erário, desde que comprovada a efe va par cipação ou

aproveitamento da ação de desenvolvimento no período transcorrido da data de início do afastamento até a

data do pedido de interrupção.

Art. 6º. Em até 30 (trinta) dias após a conclusão da a vidade de desenvolvimento em serviço que jus ficou a

alocação de carga horária semanal, o Técnico-Administra vo deverá enviar ao NUCAP/DGP, através do

respec vo processo eletrônico, cópia de documento que comprove a respec va conclusão. 

Paragrafo único. O servidor que abandonar ou não concluir a ação de desenvolvimento em serviço prevista na

portaria de alocação da carga horária semanal, ou que não apresentar documento comprobatório da

respec va conclusão no prazo de 30 (trinta) dias, deverá ressarcir o IF Baiano dos gastos com seu

aperfeiçoamento¸ na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, salvo na hipótese

comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão. 

Art. 7°. Os Técnico-Administra vos beneficiados com alocação de carga horária semanal para par cipação em

a vidades de desenvolvimento em serviço terão que permanecer no exercício de suas funções após o fim do

limite diferencial de horário semanal por um período igual ao de duração da alocação concedida.

§1º. Caso o servidor Técnico-Administra vo venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de

cumprido o período de permanência previsto no caput deste ar go, deverá ressarcir o IF Baiano, na forma do

art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.

§2º. O servidor Técnico-Administra vo que obteve alocação de carga semanal para par cipar em ação de

desenvolvimento em serviço e posteriormente afastamento integral para par cipação em pós-graduação

deverá, findo o afastamento, cumprir os dois inters cios no exercício do cargo efe vo, somando os prazos.

Art. 8º Essa Instrução Norma va entra em vigor no dia 03 de agosto de 2020.



ANEXO I

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAR ALOCAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL PARA PARTICIPAÇÃO EM

ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO OU PROJETO E PROGRAMA

INSTITUCIONAL.

1º) Técnico-Administra vo solicita,  através de formulário no SUAP, a Chefia imediata da sua unidade de lotação a

alocação de carga horária semanal para par cipação em ação de desenvolvimento em serviço, anexando os

documentos previstos nos incisos I a XI, do §1º, art. 4º desta Instrução.

2º) A Chefia imediata analisa o pedido de alocação de carga horária semanal para par cipação em ação de

desenvolvimento em serviço quanto: a) ao não comprome mento das a vidades administra vas do setor de

lotação; b) observância às disposições dos ar gos 14, 15, 16, 17 e 19 da Resolução CONSUP IF BAIANO nº 63, de

30 de março de 2020 e aos incisos II e III, do art. 19, do Decreto nº 9.991\2019.

2.1.) Chefia adiciona servidores que compõem a equipe de trabalho do servidor requisitante como interessados no

processo para fins de acompanhamento do trâmite processual em atenção ao art. 16 §1° visando dar ciência,

publicidade e transparência ao procedimento. 

2.2) Se concordar, emite via SUAP a anuência no Formulários DGP → Requerimento de Alocação de Carga Horária

de Técnico-Administra vos→Quadro “Anuência das Chefias. Em seguida, envia o processo para Direção-Geral (no

caso de servidores dos campi) ou Pró-Reitor, Diretor Sistêmico ou Execu vo (no caso de servidores da Reitoria).

2.3.) Se discordar, emite via SUAP despacho mo vado e remete o processo para Direção-Geral (no caso de

servidores dos campi) ou Pró-Reitor, Diretor Sistêmico ou Execu vo (no caso de servidores da Reitoria).

3º) A Direção-Geral (no caso de servidores dos campi) ou Pró-Reitor, Diretor Sistêmico ou Execu vo (no caso de

servidores da Reitoria) avalia a possibilidade de anuência ou não ao pedido de alocação de carga horária semanal, a

par r das análises realizadas pela Chefia imediata do servidor, observando principalmente aos seguintes critérios: a)

da apresentação do planejamento do setor para o atendimento das demandas ins tucionais; b) incompa bilidade

da realização de aulas e outras a vidades relacionadas ao curso, incluindo-se estágio, pesquisa de campo, escrita de

tese, dissertação, entre outros, com a jornada de trabalho do servidor; c) correlação do curso com as a vidades

desenvolvidas pelo servidor; d) a alocação de carga horária para par cipação em ação de desenvolvimento em

serviço não se estender àqueles servidores que já possuem carga horária reduzida, nos termos do Decreto nº 1.590,

de 10 de agosto de 1995; e) limites de alocação de carga horária semanal de até 8 (oito) horas para pós-graduação

Lato sensu e até 16 (dezesseis) horas para pós-graduação Stricto sensu.

3.1) Em caso de concordância, emite via SUAP a anuência no Formulários DGP → Requerimento de Alocação de

Carga Horária de Técnico-Administra vos→Quadro “Anuência das Chefias e envia o processo para avaliação da

Comissão Interna de Acompanhamento da Carreira de Técnico-Administra vos (CIS) e decisão do Reitor(a).

3.2) Em caso de discordância, emite via SUAP despacho mo vado e dá ciência a(o) interessado(a) para, caso queira,

exercer o direito de recurso, previsto no §2º, do art. 5º, dessa Instrução.

4º) A CIS avalia: a) apresentação no processo dos documentos previstos nos incisios I a VI, do art. 4º, dessa

Instrução; b) o documento com o histórico de afastamentos e licenças (vide documento inciso V, art. 4º) para fins de

atendimento ao art. 7º, dessa Instrução; c) se a ação de desenvolvimento em serviço proposta tem previsão no

PDP\IF Baiano e está alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências rela vas ao seu órgão de

exercício ou de lotação; à sua carreira ou cargo efe vo; e ao seu cargo em comissão ou à sua função de confiança

(vide documentos incisos IV e V, do art. 4º); d) se a carga horária semanal a ser alocada para par cipaçãodo servidor

em ação de desenvolvimento atende aos limites de até 8 (oito) horas para pós-graduação Lato sensu e até 16

(dezesseis) horas para pós-graduação Stricto sensu.  

5.1) Em caso de concordância, emite parecer favorável e envia ao Gabinete do Reitor para decisão e publicação de

portaria.

5.2) Em caso de discordância, emite despacho mo vado e dá ciência ao Chefia imediata e ao interessado(a) para,

caso queira, exercer o direito de recurso, previsto no §2º, do art. 5º, dessa Instrução.



6º) O Gabinete do Reitor, no caso de haver parecer favorável da CIS e o processo está devidamente instruído e

atendendo aos parâmetros legais aplicáveis, emite a minuta da Portaria conforme modelo do SUAP e envia para

publicação.

7º) Setor de Portaria: a) publica a portaria de alocação de carga horária semanal para par cipação em a vidade de

desenvolvimento em serviço; b) envia cópia da portaria para ciência do interessado, NAGP do campus (se for o

caso) e setor de lotação do requerente; c) envia o processo no SUAP para Núcleo de Capacitação da DGP.

8º) O Núcleo de Capacitação da DGP registra os dados da alocação da carga horária do técnico-administra vo para

fins de controle do art. 7º dessa Instrução  e recebimento do correspondente documento comprobatório de

conclusão da a vidade de desenvolvimento em serviço.

8.1) Após o recebimento do documento que comprove a conclusão da a vidade de desenvolvimento em serviço,

NAGP\DGP anexa ao processo, dá ciência ao NAGP (se for caso) e Chefia Imediata do servidor, e arquiva.

 8.2) Caso esgote o prazo previsto no art. 6º dessa Instrução sem que o servidor apresente o respec vo documento

comprobatório da conclusão da a vidade de desenvolvimento em serviço, o NUCAP\DGP deverá no ficá-lo para

regularização no prazo de 10 dias, sob pena da adoção de providências para ressarcimento ao erário.

  

9º) Esgotado o prazo concedido ao técnico-administra vo e caso ele não regularize a pendência quanto a

apresentação de documento comprobatório da conclusão da a vidade de desenvolvi-mento em serviço que

jus ficou a alocação de carga horária, o NUCAP\DGP adotará providências de ressarcimento ao erário, conforme

previsto no paragrafo único, art. 6º dessa Instrução.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Conselho Superior

Resolução 74/2020 - OS-CONSUP/IFBAIANO, DE 3 DE JULHO DE 2020

 O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO SUPERIOR DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no

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

do Regimento do Conselho Superior, e considerando:

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

realizada no (s) dia (s) 29 de abril de 2020;

- o Processo Eletrônico SUAP nº 23337.250564.2019-11.

RESOLVE:

                Art. 1º Ratificar a Resolução nº 49, de 11 de fevereiro de 2020, que

aprovou ad referendum a implantação e funcionamento do Curso Técnico em

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, do Campus Governador

Mangabeira, bem como, o Projeto Pedagógico do referido Curso. 

                 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 03 de agosto de 2020,

 conforme o art. 4º do Decreto nº 10.139/2019.

Marcelito Almeida Trindade

Presidente Substituto

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Conselho Superior

Resolução 75/2020 - OS-CONSUP/IFBAIANO, DE 13 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE  DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas

atribuições legais previstas nos artigos 4º e  5º, do Regimento do Conselho

Superior, considerando:

- o ofício nº 49/2020 - RET-PROPES-RET-GAB/RET/IFBAIANO;

- o ofício nº 52/2020 - RET-PROEX/RET-GAB/RET/IFBAIANO; 

- o Processo eletrônico SUAP nº  23327.251953.2020-17;

- as deliberações do Conselho Superior na 6ª Reunião Extraordinária,

realizada no dia 06 de julho de 2020.

RESOLVE:

                   Art. 1º Aprovar o Edital de Chamamento Público para Seleção de

Fundação de Apoio com registrado, credenciamento e habilitação vigentes junto

ao MEC/MCTI, para estabelecimento de relação com o IF Baiano, por meio de

convênios e contratos, com a finalidade de gerenciamento e execução de

recursos de projetos e programas de ensino, pesquisa, extensão,

desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de inovação, com e sem

repasses de recursos financeiros.

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

Aécio José Araújo Passos Duarte

Presidente
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Conselho Superior

Resolução 76/2020 - OS-CONSUP/IFBAIANO, DE 15 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE  DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas

atribuições legais previstas nos artigos 4º e  5º, do Regimento do Conselho

Superior, considerando:

- a Declaração de emergência em saúde pública de importância

internacional da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,

emitida em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2);

- a Portaria n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2);

- a declaração da Organização Mundial de Saúde do dia 11 de março de

2020, definindo a infecção humana pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2) como

pandemia;

- a Instrução Normativa 19/2020, de 13 de março de 2020, alterada

pela Instrução Normativa 20/2020, de 19 de março de 2020, que estabelece

orientações às unidades do IF Baiano, quanto às medidas de proteção para o

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional,

decorrente da pandemia da COVID-19;

- o Decreto Nº 19.586, de 27 de março de 2020, que regulamenta, no

Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19;

- a Portaria CAPES nº 55, de 29 de abril de 2020 que exclui a variável

tempo de titulação em indicadores relativos à avaliação dos programas no

quadriênio 2017-2020;

- a Portaria MEC n.º 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a

substituição das aulas presenciais por atividades letivas em meios digitais até 31

de dezembro de 2020;

- O parecer CNE/CES Nº 261/2006, que dispõe sobre procedimentos a

serem adotados quanto ao conceito de hora-aula;

- o Despacho/PROPES #76223, no Processo Eletrônico SUAP nº

23327.251705.2020-68;



- as deliberações do Conselho Superior na 6ª Reunião Extraordinária,

realizada no dia 06 de julho de 2020.

RESOLVE:

 Art. 1º Normatizar a implementação das atividades pedagógicas não presenciais

em cursos de pós-graduação do IF Baiano, em função da situação de

excepcionalidade da pandemia da COVID-19, nos termos dessa Resolução.

Art. 2º Estender o Atendimento Domiciliar Especial, previsto pelo Decreto nº 1.044

de 21 de outubro de 1969 e Lei 6.202/75 a todos os estudantes de Pós-Graduação

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, considerando a

transmissão assintomática da COVID-19, impossibilidade atual de testagem em

massa de sua comunidade escolar, estando os alunos impossibilitados de

frequentarem as aulas.

Art. 3º Fica autorizada a substituição das disciplinas presenciais por atividades

pedagógicas não presenciais que utilizem recursos educacionais digitais,

tecnologia de informação e comunicação e outros meios convencionais que

possibilitem aos discentes o acesso, em seu domicílio, aos materiais de apoio e de

orientação que permitam a continuidade dos estudos em função da situação de

pandemia para os discentes do IFBaiano.

 Art. 4º As atividades pedagógicas serão consideradas como efetivo trabalho

escolar e a carga horária trabalhada será utilizada para a substituição de carga

horária presencial conforme legislação vigente, desde que se atenda a esta

Resolução.

Art. 5º A substituição temporária e excepcional das atividades letivas presenciais

por atividades pedagógicas não presenciais, não implicará a adequação do

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), salvo orientação contrária do Conselho

Nacional de Educação (CNE).

Art. 6º Alternativamente à autorização de que trata o Art. 3º, a gestão do campus,

ouvidos o corpo docente dos cursos de Pós-Graduação, poderá suspender as

atividades acadêmicas de Pós-Graduação presenciais pelo prazo de validade

desta Resolução.

§ 1º As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas,

para fins de cumprimento da carga horária dos cursos, conforme estabelecido na

legislação em vigor.

§ 2º A gestão do campus poderá, ainda, alterar o calendário de férias, desde que

cumpra a carga horária dos cursos, consoante estabelecido na legislação em

vigor.

                        DOS COMPONENTES

Art. 7º Será de responsabilidade de cada campus a definição dos componentes



curriculares a serem substituídos, a definição do tipo de ferramentas a serem

utilizadas, a realização de avaliações durante o período de validade desta

resolução e a geração de materiais a serem disponibilizados aos discentes de

acordo com o previsto nesta Resolução, por meio de ação conjunta, coordenada

pela Direção Acadêmica, entre a Coordenação de Curso, o docente e a equipe

técnico-pedagógica.

§ 1º A aplicação da substituição de práticas profissionais, atividades de estágio

em docência ou de práticas que exijam laboratórios especializados devem constar

de planos de trabalhos específicos, aprovados pelos colegiados de cursos e

apensados ao Projeto Pedagógico do Curso.

§ 2º As atividades pedagógicas não presenciais para discentes com necessidades

específicas, devem seguir as orientações do Núcleo de Diversidade e

Acessibilidade. O planejamento dessas atividades deve ser acompanhado pela

equipe do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas

(NAPNE), atuando de forma colaborativa junto com os docentes e com a Direção

Acadêmica do campus, assegurando a estes discentes o desenvolvimento das

atividades letivas não presenciais de modo equânime.

Art. 8º Poderão ser ofertadas, semanalmente, atividades pedagógicas não

presenciais correspondentes a até 100% da carga horária total semanal planejada

para o módulo ou período letivo, conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do

Curso (PPC) – Autorizado pela Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020. 

§ 1º Para definir a carga horária semanal tratada no caput deste artigo, a

Coordenação de Curso com a Direção Acadêmica, assessorados pela equipe

técnico-pedagógica, deverão considerar, nos limites estabelecidos pela legislação

em vigor, os fatores pedagógicos, os de formação, a sobrecarga para os discentes

envolvidos, bem como, o preparo da equipe de docentes responsáveis pelas

disciplinas.

§ 2º Cada disciplina poderá ter, no máximo, a sua carga horária semanal

estabelecida no PPC destinada a aplicação de atividades pedagógicas não

presenciais.

Art. 9º As atividades pedagógicas não presenciais planejadas e estabelecidas, em

conformidade com este documento, poderão ser iniciadas em até 20 (vinte) dias

corridos a contar da publicação desta Resolução, para turmas já iniciadas. Novas

turmas poderão aderir ao sistema por ocasião do início das aulas.

§ 1º O período de vigência da oferta das atividades pedagógicas não presenciais

será analisado em função da avaliação institucional e do contexto da pandemia.

§ 2º Caberá aos campi, por meio dos docentes, dos discentes, da equipe técnico-

pedagógica e gestão, em até 20 dias corridos do início da implementação da

substituição das aulas presenciais por atividades pedagógicas não presenciais,

realizar avaliação inicial acerca da metodologia, das tecnologias digitais de

informação e comunicação, das ferramentas e dos materiais adotados.

§ 3º Após a avaliação inicial, a avaliação das atividades acerca da metodologia,

das tecnologias digitais de informação e comunicação, das ferramentas e dos

materiais adotados deve ocorrer bimestralmente.



§ 4º Os resultados obtidos nas avaliações deverão subsidiar a tomada de decisão

pela continuidade e adequações das atividades pedagógicas não presenciais

previstas nesta Resolução.

Art. 10. Para fins de registro das atividades letivas não presenciais, o docente

deverá utilizar os mecanismos descritos na IN 19/2020, alterado pela IN 20/2020.

Art. 11. Como tecnologias educacionais, o Ambiente Virtual de

Aprendizagem(AVA) Moodle Institucionalizado deverá ser utilizado. 

§ 1º Outras tecnologias educacionais poderão ser utilizadas de forma alternativa

e/ou complementar ao AVA Moodle Institucionalizado, desde que acessíveis a

todos os alunos, tais como:

I. E-mail institucional e de grupos em aplicativos de mensagens instantâneas, a

critério do professor e assessorado pela equipe técnico-pedagógica, em comum

acordo com os interessados, assim como por meio das ferramentas disponíveis no

AVA para a comunicação e a interação (semanal/quinzenal/mensal) com o

discente;

II. Outros recursos tecnológicos e ferramentas assíncronas associados ao Moodle,

tais como: videoaulas, fotos e vídeos com envio de links, podcasts (gravador do

celular, Skype, etc.), murais colaborativos (padlet), fóruns, blogs, mapas mentais

colaborativos (google drawing/ slides, etc.), animações (powtoon, scratch, etc),

entre outros;

III. Sistemas de webconferência, teleconferência e chats – plataforma de troca de

mensagens em tempo real, para atividades síncronas, entre eles o da Rede

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o Hangouts, o Skype e o Microsot Teams com

a possibilidade de interação de chats;

IV. Laboratório com uso de forma remota;

V. Mídia televisiva com diversidade de programação (documentários, entrevistas,

debates, telejornal, videoclipe, poesia televisual, vinhetas, transmissões ao vivo,

animação, etc.) para complementação das atividades propostas;

VI. Material impresso, mídia offline, livros didáticos e paradidáticos, livros de

literatura, jornais, revistas, obras literárias, cartazes, folders, apostilas, charges,

Histórias em Quadrinhos, propagandas, encartes, mapas, tabela periódica,

infográficos, bem como artigos científicos, entre outros;

VII. Materiais temáticos elaborados pelos docentes, abrangendo as áreas relativas

aos temas transversais do ensino e diversidade;

VIII. Metodologias que envolvam guia de atividades com rotina escolar, pesquisas,

projetos, entrevistas, experiências, simulações e outras que poderão ser

desenvolvidas a partir do ambiente virtual de aprendizagem e/ou fora dele,

considerando os materiais didáticos adotados pela instituição educacional;

IX. Atividades impressas aos discentes que não dispuserem de condições e/ou

apresentarem limitações de acesso aos recursos de tecnologias digitais de

informação e comunicação;

X. Recursos tecnológicos complementares ao Moodle.

§ 2º As aulas e defesas realizadas utilizando-se a plataforma RNP não serão

gravadas devido às limitações da plataforma.



§ 3º As reuniões em Webconferência deverão acontecer no horário regular de aula

da disciplina, definido anteriormente. Dada a possibilidade de instabilidade de

conexão, as reuniões síncronas não devem compor nota ou contabilizar presença.

§ 4º A presença dos estudantes será registrada através do recebimento das

atividades realizadas, dentro do prazo previsto e enviadas ao docente.

§ 5º Nos casos em que não for possível o acesso do discente, após terem sido

esgotados os meios propostos nesta Resolução e consideradas suas condições de

saúde física e mental às atividades pedagógicas não presenciais, caberá ao

coordenador de curso, com o docente e as equipes técnico-pedagógica e

multiprofissional criar estratégias para assegurá-las quando do retorno às

atividades presenciais.

§ 6º Deve ser assegurada aos discentes a adequação do tempo, do modo, da

ferramenta de ensino e da avaliação para as atividades letivas não presenciais,

sempre que for necessário por questões de saúde mental.

§ 7º Deve-se assegurar a acessibilidade em quaisquer atividades pedagógicas não

presenciais, mediadas ou não por recursos de tecnologias digitais de informação e

comunicação, para o atendimento do discente com necessidade específica,

conforme instruções normativas institucionais.

Art. 12. As atividades pedagógicas não presenciais propostas deverão seguir os

seguintes trâmites para cumprimento da carga horária e do conteúdo:

I. As coordenações de Curso serão responsáveis por identificar, com os docentes

e a equipe técnico-pedagógica, quais disciplinas, cargas horárias e

conteúdo/atividades pedagógicas poderão ser ofertadas na forma de atividades

pedagógicas não presenciais;

II. O docente responsável pela disciplina, que ofertar as atividades letivas não

presenciais, deverá elaborar um Plano de Atividades Pedagógicas Não Presenciais

(PAPNP) (Anexo I) oportunizando, sempre que possível, o trabalho interdisciplinar

e integrado, e encaminhar para a Coordenação de Curso para o

acompanhamento.

III. A periodicidade do PAPNP poderá ser modular ou mensal. O docente

responsável deverá abrir processo do tipo Comunicação Interna, inserir o PAPNP e

enviá-lo para a Coordenação de Curso que realizará despacho, quando couber,

autorizando as atividades ou emitirá parecer, devolvendo ao docente. Caso

necessário a Coordenação do Curso poderá solicitar assessoria da equipe técnico

pedagógica para emissão do parecer. Ao final da vigência e por ocasião de novo

PAPNP, o docente deverá anexar o documento no mesmo processo e encaminhá-

lo novamente à Coordenação, até o final do período, concentrando todo o

planejamento no mesmo processo.

IV. O PAPNP deverá considerar, em sua construção, o conteúdo e a carga horária

previstos no PPC;

V. Para os discentes com necessidades específicas, o docente com a colaboração

da equipe  técnico-pedagógica, o NAPNE e o Coordenador de Curso, deverá

utilizar Plano de Ensino Individualizado (PEI), evidenciando as adequações e as

adaptações curriculares necessárias para a produção do material didático, entre

outras, além da adequação no cronograma de datas para realização e entrega



das atividades pedagógicas não presenciais;

VI. As atividades pedagógicas não presenciais deverão utilizar recursos

educacionais digitais, tecnologia de informação e comunicação e outros meios

convencionais, conforme sugerido no Art. 11 desta Resolução, em consonância

com as necessidades metodológicas do conteúdo;

VII. Os discentes deverão receber o plano de atividades pedagógicas não

presenciais, por meio digital ou físico, além dos materiais necessários para a

realização das atividades pedagógicas não presenciais propostas, em até 48

horas antes do início de sua execução. Todas as atividades devem ser depositadas

no AVA Moodle;

VIII. O docente deverá registrar no documento IN nº 20 Relatório Semanal das

Atividades Remotas Pactuadas Realizadas, disponível no Sistema Unificado

de Administração Pública (SUAP), a carga horária e o conteúdo trabalhado,

conforme previsto no PAPNP;

IX. O registro de participação dos discentes será inferido a partir da realização das

atividades entregues por meio digital durante o período de suspensão das aulas

presenciais ou ao final com apresentação digital ou física.

X. A execução dos planos deverá ser avaliada, periodicamente, pela Coordenação

de Curso em conjunto com a equipe técnico-pedagógica, com o objetivo de

viabilizar o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais de modo

equânime.

Art. 13. A avaliação de rendimento, durante a adoção de atividades pedagógicas

não presenciais, em cada componente curricular deverá ser realizada a partir de

instrumentos avaliativos diversificados, devendo considerar a atual situação de

isolamento social ocasionada pela pandemia do COVID-19, o conteúdo

disponibilizado no período e o previsto nesta Resolução.

Art. 14. Para o planejamento das atividades avaliativas, deve-se considerar

também, as especificidades do perfil discente e a integração curricular, a fim de

promover a articulação entre os conhecimentos trabalhados nos diferentes

componentes, ampliando o diálogo entre as diversas áreas, com foco no trabalho

como princípio educativo.

Art. 15. Cada campus definirá os procedimentos para a disponibilização e o

recebimento das atividades avaliativas aos/dos discentes que não tem acesso à

internet, bem como, o envio destas aos docentes, respeitando as medidas de

distanciamento social e as orientações dadas pelos órgãos de saúde para este

período.

   SEMINÁRIO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 16. As disciplinas de Pós-Graduação que envolvem seminário utilizarão o

recurso Webconferência.

I. Deverá ser dada ampla divulgação prévia à comunidade acadêmica sobre os

Seminários públicos. Estão isentos os projetos que apresentam potencialidade de

registro de propriedade intelectual.



II. A divulgação deve informar o prelecionista, o título da apresentação, o horário

da palestra ou do início do ciclo e o/a orientador(a), quando couber.

Art. 17. As atividades de orientação e apresentação de Trabalho de Conclusão de

Curso (TCC) dos cursos de pós-graduação devem ser mantidas de maneira não

presencial, mediadas por recursos e tecnologias digitais de informação e

comunicação.

Parágrafo único: Cursos de pós-graduação Lato sensu, poderão adotar como TCC

a escrita de artigo científico submetido à revista indexada da área do curso e suas

devolutivas além da apresentação de seminário, sem alteração do PPC.

Art. 18. A banca examinadora para os trabalhos de conclusão de curso deverá

acontecer na forma de webconferência, preferencialmente na plataforma da Rede

Nacional de Ensino e Pesquisa RNP, com a participação de examinadores a

distância.

§ 1º A banca examinadora a distância deverá obedecer às regras estabelecidas no

Projeto Pedagógico do Curso.

§ 2º Sugere-se que os avaliadores externos convidados sejam membros de

comitês externos e docentes colaboradores que já estejam cadastrados no SUAP.

§ 3º O presidente da banca examinadora deverá escrever documento do tipo Ata

no SUAP informando que a Banca foi realizada a distância, via plataforma da Rede

Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, e de acordo com o estabelecido na

Resolução/CONSUP nº 76, de 15 de julho de 2020.

§ 4º O Coordenador do Curso deve ser avisado da data de apresentação de

trabalho de conclusão de curso com, no mínimo, 7 dias de antecedência pelo

orientador.

§ 5º Os casos omissos quanto à defesa de TCC deverão ser tratados com o

Colegiado do Curso.

                                             DA ADESÃO E FORMAÇÃO

Art. 19. A adesão para a realização das atividades pedagógicas não presenciais

dependerá do cumprimento das seguintes condições:

I. Adesão docente – Docentes que tiverem interesse em aderir ao sistema devem

enviar ofício emitido no SUAP, através de comunicação interna à Coordenação do

Curso ou Coordenação do Programa de Pós-Graduação.

II. Adesão do curso – A Coordenação do Curso deve informar à Direção Acadêmica

para quais componentes existe a intenção de oferecimento das atividades

pedagógicas não presenciais.

III. Avaliação de viabilidade – A Coordenação de Educação à Distância do campus

em colaboração com a Direção Acadêmica, deve emitir parecer sobre a avaliação

das condições operacionais para o atendimento das necessidades das atividades

pedagógicas não presenciais.  

IV. A Direção Acadêmica, após emitir parecer, deverá encaminhar processo do

tipo Comunicação Interna à Direção-Geral para anuência e autorização.  

V. A Direção-Geral, nos casos de concordância deve encaminhar processo à Pró

Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES) informando a autorização.   



VI. A PROPES encaminhará demanda à Coordenação Geral de Pós-Graduação

(CGPG), que em colaboração com a Diretoria de Educação à Distância, realizarão

trâmites de registros e encaminhamentos de suporte. Parágrafo único: Uma vez

constatada a inviabilidade de condições na adoção de atividades pedagógicas não

presenciais, devidamente justificada, a Coordenação de Curso submeterá a

proposta de não adesão à oferta de atividades pedagógicas não presenciais à

Direção-Geral que decidirá sobre o pleito.

Art. 20. O discente que não tiver condições de realizar as atividades oferecidas

durante o período da pandemia poderá fazê-las após a retomada das aulas

presenciais no IFBaiano, conforme prazo a ser estabelecido pela Coordenação de

Curso aprovado pela Direção Acadêmica, Direção-Geral e PROPES em sequência,

desde que comprove por meio de autodeclaração (Anexo II) a ser enviada à

coordenação de seu curso.

Art. 21. Caso o discente tenha iniciado as atividades e seja impossibilitado de

cumpri-las, por motivo alheio à sua vontade, deverá informar à Coordenação de

Curso, devendo realizar enquadramento no Art. 20.

 Art. 22. Caso o docente seja impossibilitado de cumprir as atividades previstas

em seu Plano de atividades durante o período coberto por esta Resolução, por

motivo alheio à sua vontade, deverá comunicar imediatamente à sua chefia

imediata. A possibilidade de continuidade das atividades pedagógicas não

presenciais da(s) turma(s) da(s) disciplina(s) antes sob responsabilidade do

docente será avaliada pela Direção Acadêmica e a Coordenação do Curso.

Art. 23. Cada Campus analisará por meio de ação conjunta, coordenada pela

Direção Acadêmica, entre a Coordenação de Curso, o docente e a equipe técnico-

pedagógica, a necessidade de formação dos servidores e os meios de realizá-la,

com apoio da CGPG e da Diretoria de Educação à Distância (DEAD) com o intuito

de atender as especificidades para o desenvolvimento das atividades não

presenciais.

                                              DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24. Tratando-se do caráter excepcional desta Resolução, os Calendários

Acadêmicos em execução no ano de 2020, poderão ter ajuste no período de

solicitação de trancamento. Caso o trancamento seja concedido, este terá caráter

adicional ao que está previsto no Regimento Geral da Pós-Graduação do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.

Art. 25. Por ocasião da finalização do período de distanciamento social e

consequente retomada das aulas presenciais, os calendários acadêmicos serão

atualizados.

Art. 26. Para os discentes cuja condição de matrícula permite a conclusão da



integralidade do curso, fica flexibilizado o limite de carga horária estabelecido no

Art. 7º desta Resolução, a fim de possibilitar a prioridade à oferta de atividades

não presenciais e de outros recursos disponíveis que permitam cumprir as horas

requisitadas para conclusão do curso.

Art. 27. O discente em regime de atividades não presenciais continuará sob o

prescrito no Regulamento Disciplinar Discente e demais orientações quanto à

realização destas atividades.

Art. 28. Aplicam-se as demais normas de funcionamento da Diretoria de Ensino à

Distância.

Art. 29. Aplicam-se as demais normas do Regimento Geral de Pós-Graduação do IF

Baiano.

Art. 30. Fica determinada a extensão de 1 (um) ano no prazo de integralização de

todos os estudantes cobertos por esta Resolução.

Art. 31. Os casos omissos serão tratados pela PROPES, ouvida a Coordenação

Geral de Pós-Graduação, em consulta do campus demandante.

Art. 32. Os efeitos desta Resolução duram até o dia 31 de dezembro de 2020.

Art. 33. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Aécio José Araújo Passos Duarte

Presidente
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Usuário logado:
GUSTAVO LUIS DOS REIS SOUZA

Órgão:
RR - Reitoria

REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO)
PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da
Solicitação

Nome do
Proposto

Órgão
Solicitante

Órgão
Superior

Tipo da
Viagem

Situação da
Viagem

Motivo
Viagem

Período Trecho
Quantidade

Diárias
Diárias
(R$)

Passagens
e Taxas
Iniciais
(R$)

Total
(R$)

Início Término Origem Destino Meio de
Transporte

000223/20

ITAMAR
ANTONIO
CARDOSO
COSTA
JUNIOR

RR NI NACIONAL Concluída
Nacional
- A
Serviço

06/07/2020 06/07/2020 Salvador
(BA)

Itaberaba
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

06/07/2020 06/07/2020 Itaberaba
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 88,50 0,00 88,50

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 67,68

000229/20

BRUNO
FILGUEIRAS
REBELO DE
MATOS

RR NI NACIONAL Concluída
Nacional
- A
Serviço

16/07/2020 16/07/2020 Salvador
(BA)

Governador
Mangabeira
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

16/07/2020 16/07/2020
Governador
Mangabeira
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 88,50 0,00 88,50

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 67,68

000230/20

ITAMAR
ANTONIO
CARDOSO
COSTA
JUNIOR

RR NI NACIONAL Concluída
Nacional
- A
Serviço

24/07/2020 24/07/2020 Salvador
(BA)

Itaberaba
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

24/07/2020 24/07/2020 Itaberaba
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 88,50 0,00 88,50

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 67,68

000231/20

BRUNO
FILGUEIRAS
REBELO DE
MATOS

RR NI NACIONAL Concluída
Nacional
- A
Serviço

22/07/2020 22/07/2020 Salvador
(BA)

Governador
Mangabeira
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

22/07/2020 22/07/2020
Governador
Mangabeira
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 88,50 0,00 88,50

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 67,68

000232/20

BRUNO
FILGUEIRAS
REBELO DE
MATOS

RR NI NACIONAL Concluída
Nacional
- A
Serviço

24/07/2020 24/07/2020 Salvador
(BA)

Itaberaba
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

24/07/2020 24/07/2020 Itaberaba
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 88,50 0,00 88,50

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 88,50 0,00 88,50

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 67,68

000233/20

BRUNO
FILGUEIRAS
REBELO DE
MATOS

RR NI NACIONAL Concluída
Nacional
- A
Serviço

29/07/2020 30/07/2020 Salvador
(BA)

Governador
Mangabeira
(BA)

Veículo
Oficial 1,0 177,00 0,00 177,00

30/07/2020 30/07/2020
Governador
Mangabeira
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 88,50 0,00 88,50

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00



Número da
Solicitação

Nome do
Proposto

Órgão
Solicitante

Órgão
Superior

Tipo da
Viagem

Situação da
Viagem

Motivo
Viagem

Período Trecho
Quantidade

Diárias
Diárias
(R$)

Passagens
e Taxas
Iniciais
(R$)

Total
(R$)

Início Término Origem Destino Meio de
Transporte

Sub-Total 1,5 265,50 0,00 265,50

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 41,64 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 223,86

000241/20
MARCELITO
TRINDADE
ALMEIDA

RR NI NACIONAL Em
Planejamento

Nacional
- A
Serviço

17/07/2020 17/07/2020 Salvador
(BA)

Governador
Mangabeira
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

17/07/2020 17/07/2020
Governador
Mangabeira
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 105,75 0,00 105,75

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 105,75 0,00 105,75

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 84,93

000243/20
MARCELITO
TRINDADE
ALMEIDA

RR NI NACIONAL Em
Planejamento

Nacional
- A
Serviço

24/07/2020 24/07/2020 Salvador
(BA)

Valença
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

24/07/2020 24/07/2020 Valença
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 105,75 0,00 105,75

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 105,75 0,00 105,75

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 84,93

000244/20
MARCELITO
TRINDADE
ALMEIDA

RR NI NACIONAL Em
Planejamento

Nacional
- A
Serviço

31/07/2020 31/07/2020 Salvador
(BA) Catu (BA) Veículo

Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

31/07/2020 31/07/2020 Catu (BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 105,75 0,00 105,75

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 105,75 0,00 105,75

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 84,93

000245/20

AECIO JOSE
ARAUJO
PASSOS
DUARTE

RR NI NACIONAL Em
Planejamento

Nacional
- A
Serviço

31/07/2020 31/07/2020 Salvador
(BA) Catu (BA) Veículo

Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

31/07/2020 31/07/2020 Catu (BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 126,75 0,00 126,75

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 126,75 0,00 126,75

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 105,93

000246/20

AECIO JOSE
ARAUJO
PASSOS
DUARTE

RR NI NACIONAL Em
Planejamento

Nacional
- A
Serviço

17/07/2020 17/07/2020 Salvador
(BA)

Governador
Mangabeira
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

17/07/2020 17/07/2020
Governador
Mangabeira
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 126,75 0,00 126,75

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 126,75 0,00 126,75

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 105,93

000247/20

AECIO JOSE
ARAUJO
PASSOS
DUARTE

RR NI NACIONAL Em
Planejamento

Nacional
- A
Serviço

24/07/2020 24/07/2020 Salvador
(BA)

Valença
(BA)

Veículo
Oficial 0,0 0,00 0,00 0,00

24/07/2020 24/07/2020 Valença
(BA)

Retorno
para
Salvador
(BA)

Veículo
Oficial 0,5 126,75 0,00 126,75

Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R$) 0,00 0,00

Sub-Total 0,5 126,75 0,00 126,75

Total Adicional (R$) 0,00 Descontos (R$) 20,82 Restituição (R$) 0,00 Reembolso (R$) 0,00 Total da Viagem (R$) 105,93

Sub-Total Geral 7,0 1.405,50 0,00 1.405,50



Número da
Solicitação

Nome do
Proposto

Órgão
Solicitante

Órgão
Superior

Tipo da
Viagem

Situação da
Viagem

Motivo
Viagem

Período Trecho
Quantidade

Diárias
Diárias
(R$)

Passagens
e Taxas
Iniciais
(R$)

Total
(R$)

Início Término Origem Destino Meio de
Transporte

Total (R$) 1.134,84
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