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INÍCIO DE MAIS UM ANO LETIVO!

Cara(o) responsável por ingressante dos Cursos Integrados de Agropecuária, Agroindústria e Informática

Estamos em contagem regressiva  para  começarmos ano letivo  2023  e  queremos lhe  desejar  as  boas-vindas  à
Comunidade Acadêmica do IF Baiano Campus Governador Mangabeira.

O IF Baiano é uma instituição de Ensino Técnico que prima pela oferta de Educação de qualidade, oportunizando aos
estudantes o contato com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, fomentando a formação integral do indivíduo através de
servidores qualificados e equipe multiprofissional. Além de uma estrutura equipada para atender os nossos estudantes
com salas de aulas climatizadas, biblioteca com um acervo diversificado, unidades educativas e laboratórios específicos
por áreas do conhecimento. 

Seguem algumas orientações, informações e respostas às perguntas frequentes sobre o funcionamento do campus: 

INÍCIO DAS AULAS:

O calendário letivo terá início no dia 02 de maio de 2023, mas para melhor adaptação os estudantes terão alguns
encontros com os docentes e servidores do campus, conforme o cronograma abaixo:

 27 e 28 de fevereiro de 2023 – ACOLHIMENTO e INTEGRAÇÃO
 06 de março de 2023 – I ENCONTRO IF BAIANO/FAMÍLIA INGRESSANTES 2023
 07 de março a 20 de abril de 2023 – ATIVIDADES DE NIVELAMENTO (aulas diagnósticas, letramento linguístico e

matemático, oficinas, aulas práticas por curso de formação) 
 Durante  este  período,  poderão acontecer  encontros com os setores acadêmicos para a familiarização com os

espaços e o funcionamento do campus (direitos  e deveres,  horários,  servidores responsáveis  pelas demandas

relacionadas aos discentes etc.). 
 Pedimos  atenção  e  acompanhamento  da  divulgação  dos  horários  das  atividades  através  do  site

mangabeira.ifbaiano.edu.br e do Instagram: instagram.com/ifbaiano.govmangabeira 
 Após  a  confirmação  da  matrícula  pela  SRA (Secretaria  de  Registros  Acadêmicos),  a  CAE  criará  grupos  no

WhatsApp para melhor acompanhar os ingressantes e seus responsáveis até o início das atividades.

SOBRE SAÚDE E NUTRIÇÃO:

 Estudantes  com  sintomas gripais  ou  qualquer  outra  virose devem permanecer  em casa e  buscar  atendimento

médico. Sugerimos que tragam diariamente na sua mochila os remédios de uso habitual que a família lhe oferece

para cólicas menstruais, dores de cabeça, febre, enjoo etc. pois não temos médico nem autorização para administrar

nem prescrever medicamentos. 
 Recomenda-se que os estudantes estejam com o ciclo vacinal atualizado para a COVID-19, tétano e as vacinas

recomendadas para crianças e adolescentes até a data do ingresso na instituição.
  O IF BAIANO ainda busca seguir alguns protocolos de segurança para evitar a transmissão do Corona vírus e

outras doenças, adotando medidas de acordo com as Instruções Normativas da reitoria e/ou decretos municipais,

estaduais e federais, como por exemplo a higienização constante das mãos, o uso de máscaras de proteção em

ambientes abertos e/ou fechados nas dependências do campus. 
 Para outras informações sobre saúde a(o) estudante e a(o) responsável devem responder ao formulário do histórico

de saúde no link: https://forms.gle/EKLyDsDj72LbsFEi9

 Estudantes dos Cursos Integrados têm direito a dois lanches (manhã e tarde). E, em dias de aulas ou atividades com

professores/Técnicos, no turno da tarde, almoçam no Campus.

Em caso de alergias, intolerâncias, restrições alimentares ou religiosa a(o) estudante ou responsável deverá enviar
para o e-mail  da SRA (secretaria@gm.ifbaiano.edu.br)  com cópia para o e-mail  da CAE (cae@gm.ifbaiano.edu.br)  a
declaração  da  liderança  religiosa,  atestado/relatório  médico/nutricionista,  assim  que  fizer  a  matrícula,  para  melhor
elaboração dos cardápios pela nutricionista com as adaptações possíveis. Caso estas informações não sejam enviadas a
tempo,  o  setor  de  nutrição  não  se  responsabilizará  por  possíveis  reações  alérgicas  ou  quaisquer  outras  situações
relacionadas à alimentação.
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SOBRE A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

O  serviço  social  do  campus  precisa  de  algumas  informações,  para  planejar  as  ações  de  atendimento  e
encaminhamentos  do setor  para  outros servidores/setores  acadêmicos e/ou  assistência  social  da rede.  Para  isso é
necessário que a(o) e responsáveis respondam à Entrevista Estruturada, preenchendo o formulário no link abaixo, com
informações verdadeiras e descrevendo a situação da família com todos os detalhes que julgarem importantes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjjNPvEup4O_QjVPG8bb9fMVFXBAlayVoGCzk5fc-02FaWmg/viewform?usp=pp_url

SOBRE O TRANSPORTE: 

 A responsabilidade com o transporte dos estudantes é exclusivamente da família. 

No ano letivo 2022,  (até 16/12/2022),  as prefeituras de  Governador  Mangabeira,  Muritiba,  Cachoeira,  São Félix,
Cabaceiras do Paraguaçu, Cruz das Almas e Conceição do Almeida ofertaram o transporte público municipal gratuito aos
estudantes. A gestão do campus enviou ofício agradecendo a parceria e solicitando a manutenção da oferta a partir de 01
de fevereiro de 2023 (retorno do ano letivo 2022). Os responsáveis pelos alunos desses municípios devem procurar o
Setor de Transporte das respectivas Secretarias de Educação, para maiores informações sobre: cadastramento, processo
seletivo, vagas, horários, pontos de parada, regras de utilização etc. 

SOBRE O FARDAMENTO:

 O uso do uniforme é obrigatório para todos os estudantes e não pode ser modificado: 

o Calça jeans azul
o Camisa de mangas curtas (ver modelo)
o Sapato fechado com meias
o Educação Física: camiseta regata, short-saia ou bermuda ou calça (ver modelos), tênis com meias.
o Jaleco branco de brim (ver modelo) para todos os cursos/turmas do Integrado
o Jaleco verde curto (ver modelo), boné e botas de borracha para os alunos de Agropecuária
o OPCIONAL: casaco para os dias frios (ver modelo)

Seguem modelos do uniforme adotado pelo campus Gov. Mangabeira. Os valores são da confecção de Cruz das
Almas que terá as peças para pronta entrega. Mas pode ser adquirido em outras confecções de qualquer lugar, contanto
que os modelos não sejam alterados.

Que 2023 seja um ano letivo de muito sucesso, trocas de experiências, boas amizades e novos  conhecimentos.  

 Gestão do IF Baiano Campus Governador Mangabeira


