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Nota Campus Itaberaba – COVID-19 

 

Comunicamos a todas as pessoas, com vinculações diretas ou indiretas, que estão suspensas, no 

período de 14 a 20 de março de 2020, todas as atividades acadêmicas e administrativas no âmbito do 

IF Baiano – Campus Itaberaba. A suspensão justifica-se pelo nosso total respeito e concordância 

frente ao estado de atenção mencionados na Nota comunicada pela Reitoria do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, na data de hoje, amplamente divulgada em todos os nossos 

canais oficiais de comunicação, a qual traz o seguinte teor: 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, atento à declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) acerca do estado de pandemia causado pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus) e às recomendações determinadas pelo Ministério da Saúde 

e Ministério da Educação, decide pela imediata estruturação de Comitês de 

Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus no IF Baiano e adoção de medidas protetivas 

no âmbito do Instituto. 

A fim de reduzir a possibilidade de contaminação enquanto os Comitês de 

Acompanhamento analisam e definem as medidas iniciais a serem adotadas, o IF Baiano 

decide suspender as atividades acadêmicas e administrativas nos Campi e Reitoria, 

preservando e assegurando os serviços essenciais a serem definidos pela chefia imediata, 

no período de 14 a 20 de março. 

A Instituição também elaborou uma Instrução Normativa com orientações às unidades do 

IF Baiano, quanto a medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), e 

consequente preservação da segurança de estudantes e servidores efetivos e terceirizados. 

(Fonte: https://ifbaiano.edu.br/portal/blog/2020/03/13/if-baiano-adota-medidas-

preventivas-de-enfrentamento-do-covid-19/) 

 

 

Ressaltamos que a equipe gestora do IF Baiano – Campus Itaberaba está envidando esforços para 

que, conforme a nota mencionada, sejam definidos e mantidos todos os serviços considerados 

essenciais, bem como já designou o seu Comitê Local de Acompanhamento da Ameaça do 

Coronavírus no IF Baiano para definição das medidas protetivas iniciais. Ressaltamos, também, que 

tais medidas somente reforçam o nosso zelo pelo bem estar e pela proteção da saúde de nossos 

estudantes, servidores e demais colaboradores. 

 

Contando com a compreensão e apoio de todos e de todas, nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Itaberaba-BA, 13 de março de 2020. 

 

 

Equipe Gestora do IF Baiano – Campus Itaberaba 
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