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Instrução Normativa 45/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, DE 5 de fevereiro de 2021

Re fica a Instrução Norma va 44/2021 - RET-

GAB/RET/IFBAIANO, de 25 de janeiro de 2021.

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 44/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 25 de janeiro de 2021,  que

stabelece orientações para condução das a vidades de pesquisa em função da situação de excepcionalidade

da pandemia do novo coronavírus (COVID-19)., conforme errata a seguir:

Onde se lê:

"Art. 12º Caso seja inevitável a realização de a vidades presenciais, o(a) coordenador(a)/orientador(a) do

projeto deverá solicitação à chefia imediata, que após a ciência, encaminhará a solicitação para o comitê local

de combate ao COVID-19 para  análise e emissão do parecer. O parecer será também encaminhado para

conhecimento da COPES e Direção Geral do campus."

"Art. 15º Os(As) coordenadores(as)/orientadores(as) do projeto de pesquisa devem atender aos prazos de

entrega relatórios finais e parciais de bolsistas cujos projetos são fomentados por agências externas, devendo,

obrigatoriamente, atender aos prazos es pulados por elas. Caso haja alteração, o orientador deve comunicar

à COPES que encaminhará à  PROPES.".

Leia-se:

"Art. 12º Caso seja inevitável a realização de a vidades presenciais, o coordenador/orientador(a) do projeto

deverá solicitar à chefia imediata, que após a ciência, encaminhará a solicitação para o comitê local de

combate ao COVID-19 para  análise e emissão do parecer. O parecer será também encaminhado para

conhecimento da COPES e a Direção Geral do campus."

"Art. 15º Os(As) coordenadores(as)/orientadores(as) do projeto de pesquisa devem atender aos prazos de

entrega dos relatórios finais e parciais de bolsistas cujos projetos são fomentados por agências externas,

devendo, obrigatoriamente, atender aos prazos es pulados por elas. Caso haja alteração, o orientador deve

comunicar à COPES que encaminhará à  PROPES. ".

Art. 2º Esta Instrução Norma va entra em vigor na data de sua publicação.
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