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OFICIO CIRCULAR 13/2020 - BJL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO

BOM JESUS DA LAPA, 23 de março de 2020

À Comunidade Acadêmica do IF Baiano Câmpus Bom Jesus da Lapa

Assunto: Orientações e medidas adotadas pelo IF Baiano Câmpus Bom Jesus da Lapa para

prevenção e proteção da comunidade acadêmica e público externo durante a pandemia do

Coronavírus (COVID-19).

Prezada Comunidade Acadêmica do Câmpus  Bom Jesus da Lapa, 

1. O IF Baiano - Câmpus Bom Jesus da Lapa, ciente do seu compromisso social durante

o estado de emergência de saúde pública em função da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e

em consonância com a Instrução Norma va nº 19/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 13 de

março de 2020, alterada pela Instrução Norma va nº 20/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 19

de março de 2020, SUSPENDE, por tempo indeterminado, as a vidades presenciais em todos

os segmentos do IF Baiano, conforme orientações e ressalvas estabelecidas nas instruções

norma vas supracitadas. 

2. Com o obje vo de viabilizar, dentro das possibilidades, a assistência à Comunidade

Acadêmica durante esse período, resolve: 

2.1 Adotar os meios eletrônicos, das alíneas abaixo, como forma de solicitação de informações,

documentações, processos, tratamento de demandas:

a) Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) – Sistema u lizado no âmbito do IF

Baiano para criação e tramitação de documentos, processos, requerimentos e posterior

encaminhamento ao setor que deseja atendimento;

b) E-mail ins tucional – as demandas poderão ser encaminhadas para

gabinete@lapa.i aiano.edu.br ou diretamente para o e-mail do setor ou servidor do qual

deseja atendimento, de forma clara e precisa, com informações completas.



2.2 O protocolo de documentos externos será realizado, preferencialmente, via e-mail

<protocolo@lapa.i aiano.edu.br>.  Caso não seja possível por meio digital (atendimento remoto

de segunda a sexta, matu no e vesper no) será efetuado através do atendimento presencial do

setor, nas terças e quintas-feiras, exclusivamente no turno matu no.

2.3 Os serviços de correios (remessa de malote, recolhimento da caixa postal, postagem de

correspondência/encomenda) serão suprimidos, temporariamente, para uma vez na semana

e realizados na quinta-feira.

2.4 Os serviços con nuos e terceirizados serão realizados mediante escala de revezamento e/ou

redução da jornada de trabalho.

2.5 As a vidades dos setores e servidores responsáveis por: licitações, contratos, liquidação,

pagamentos, execução orçamentária e contabilidade terão suas a vidades desenvolvidas

remotamente através dos sistemas SIASG, SIAFI, SUAP e outros.

2.6 As a vidades dos setores e servidores responsáveis por: almoxarifado, patrimônio,

transporte, infraestrutura terão suas a vidades desenvolvidas remotamente, exceto quando

houver a vidades presenciais de conferência de material, acompanhamento de serviços,

mediante convocação da diretoria a qual estão vinculados.

2.7 As a vidades dos demais setores administra vos e pedagógicos do Câmpus também serão

desenvolvidas remotamente, salvo quando houver necessidade de executá-las presencialmente

e mediante convocação da chefia imediata.

2.8 Todas as informações de interesse público serão divulgadas no site e nas redes sociais

oficiais do Câmpus.

3. Todos os servidores deverão acompanhar o e-mail ins tucional e SUAP diariamente,

preferencialmente nos turnos matu no e vesper no, diante da necessidade em atender

possíveis demandas.

3.1. Coordenadores (as) e Chefes(as) de setores/núcleos deverão acessar regularmente o SUAP

e e-mail ins tucional para verificarem demandas administra vas e processos direcionados as

respec vas coordenações e chefias, priorizando os prazos de encaminhamentos de processos,

mandados judiciais, alimentação de sistemas e solicitações de informações requeridas pela

Reitoria e Direção-Geral.

3.2. Os Chefes de setores/núcleos, em conjunto com a sua equipe de trabalho, deverão avaliar

as a vidades e processos cuja execução se realizará de forma remota. A impossibilidade para

realização de ações, essenciais ou com prazos improrrogáveis, de forma remota, requerem do

setor a apresentação de planejamento de ações presencias, tais como revezamentos de

servidores no Câmpus, em alternância de horários, sem comprometer o zelo pela saúde dos

servidores e funcionários terceirizados.

3.3. No registro das a vidades, o servidor deve atentar-se ao determinado no Art. 9° C

da Instrução Norma va 20/2020 – RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 19 de março de 2020.

3.4 Na folha de ponto do servidor deverá ser registrada a ocorrência “A vidade Remota –

pandemia COVID-19”, conforme art. 9º I da Instrução Norma va 20/2020

RET/GAB/RET/IFBAIANO.

3.4.1 A folha de ponto do mês de março/2020 poderá ser entregue, excepcionalmente, à unidade

de gestão de pessoas de lotação do servidor até 20/04/2020, pelas respec vas chefias

imediatas.



4. Das a vidades de ensino, pesquisa e extensão:

4.1.  Desde o dia 14 de março do corrente ano, as aulas no Câmpus foram suspensas por

determinação da Reitoria deste Ins tuto. Após esta decisão ins tucional, diversas expecta vas

foram criadas pelos alunos, professores, pais e responsáveis, especialmente no que diz respeito

a possibilidade de realização de aulas via meios de Tecnologias da Informação e Comunicação

(TIC), comumente u lizados na oferta de cursos EaD. A esse respeito, esclarecemos o seguinte: 

4.1.1. Considerando a ausência de prévia capacitação docente e discente e de recursos

adequados, o Câmpus Bom Jesus da Lapa não apresenta condições aceitáveis para a promoção

de uma educação baseada em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), comumente

u lizadas na oferta de cursos EaD, em subs tuição das a vidades presenciais dos cursos

regulares.

4.1.2. Não obstante ao item anterior, o acesso ferramentas de TIC pelos discentes

do  Câmpus não é uniforme, exis ndo, inclusive, casos de impossibilidades de acesso a tais

ferramentas.

4.2. Recomendamos aos docentes que ar culem proposições de a vidades que possam

es mular os discentes ao estudo domiciliar: exercícios e a vidades domiciliares, leituras,

discussão de documentos técnicos, livros didá cos, dentre outras. Tais a vidades podem reduzir

o prejuízo da suspensão das aulas e promover ganhos didá cos-pedagógicos no retorno às

aulas, entretanto, não podem ser consideradas como aulas ministradas, contabilizadas como

carga horária e dias le vos efe vados, para composição do rendimento acadêmico ou

consideradas como leitura obrigatória que gerem a vidades avalia vas durante o período de

suspensão e/ou imediatamente após o retorno das no Câmpus.

4.2.1 A Diretoria Acadêmica disponibilizá orientações específicas aos docentes quanto às

possibilidades de desenvolvimento de a vidades pedagógicas por meio remoto.

5. Para efeito de registro e validação da a vidade remota, todo e qualquer servidor deverá

enviar, à chefia imediata, Anexo V - Formulário de Pactuação de A vidades Remotas

da Instrução Norma va nº 20/2020 para fins de registro das a vidades realizadas durante o

período. 

5.1 Os servidores devem criar um documento "Relatório Semanal de A vidades Remotas", para

cada semana trabalhada remotamente (considerando de segunda a sexta-feira), em

conformidade com o "formulário de pactuação das a vidades remotas", e enviar via e-mail para

a chefia imediata, para acompanhamento.

5.2 Para os servidores que se enquadrarem nas situações previstas no §1º do art. 9ºB da IN nº

20/2020, além do anexo V deverá enviar à chefia imediata anexo: I, II, III, ou IV. Estes anexos

estão disponíveis para preenchimento via SUAP.

5.3 O tutorial com orientações sobres o preenchimento dos referidos anexos está disponível no

e-mail ins tucional.

6. Ficam SUSPENSAS, por tempo indeterminado, as a vidades de estágio curricular

obrigatório realizadas por alunos do Câmpus Bom Jesus da Lapa  em outras ins tuições, bem

como, a con nuidade das a vidades de estágio não-obrigatório desenvolvidas por estudantes do

IF Baiano - Câmpus Bom Jesus da Lapa em outros órgãos, empresas ou en dades .

7. Situações excepcionais, não alcançadas por este o cio, serão avaliadas pela Direção-Geral.

8. O Comitê Local de Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) criado através

da Portaria nº 16/2020 - BJL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO, de 14 de março de 2020, solicita



ainda a atenção de todos para outras comunicações no site ins tucional e nas redes sociais.

9. As orientações e medidas apontadas neste o cio circular poderão ser atualizadas a qualquer

momento.
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