
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Bom Jesus da Lapa

Portaria Normativa 2/2021 - BJL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO, de 5 de

maio de 2021

Altera a Portaria 111/2020 que "estabelece orientações

complementares as a vidades de estágio supervisionado

curricular obrigatório, enquanto perdurar a situação de

excepcionalidade provocada pela pandemia da Covid-19".

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS

BOM JESUS DA LAPA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 446, de 19/03/2018, publicada

no D.O.U. de 20/03/2018, Seção 2, página 22, de acordo com as disposições con das do Regimento Geral do IF

Baiano e na Portaria nº 2.564/2018 – RET-GAB/IFBAIANO, de 26/09/2018, CONSIDERANDO:

-  a Resolução nº 122/2021 - OS-CONSUP/IFBAIANO, de 14 de abril de 2021;

- o teor do O cio 65/2021 - BJL-DA/BJL-DG/RET/IFBAIANO, de 29 de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º  Alterar a Portaria  nº 111, de 14 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 9º   ....................................................

 ..................................................................

VI) Outras a vidades que tenham comprovação e reconhecimento acadêmico pela ins tuição, desde que prevista

no PPC do curso e em consonância com os regulamentos vigentes.

..................................................................

§2º    .........................................................

§3º  Para fins previsto no inciso VI, o estudante deverá apresentar documentos que comprovem a realização das

a vidades.

§4º  As a vidades previstas nos incisos de I a VI são aplicáveis apenas a estudantes com vínculo a vo com a

ins tuição."

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