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Nota Informativa 

Mediante a publicação da Lista Final de Matriculados
nos cursos FIC referente ao edital nº 161 de 02 de
setembro de 2022, a Coordenação de Extensão do
campus Xique-Xique informa:

1) Será disponibilizado ônibus para transporte dos
estudantes matriculados nos cursos a serem
realizados no campus Xique-Xique, a saber: Redação
Dissertativo-argumentativa, Formação em
Agrofloresta e Introdução à Química Geral.

2) O horário e o itinerário do ônibus serão os
seguintes: 
- Primeira viagem às 13h: Saída do Jardim da Ação
Social, passa pela Farmácia Macedo, Gás do Parente e
Honda;
- Segunda viagem às 13:30h: Saída do Jardim da Ação
Social, passa pela Farmácia Macedo, Gás do Parente e
Honda.

3) Todos os estudantes que irão utilizar o transporte
deverão portar documento pessoal de identificação.

4) Não há obrigatoriedade de uso do fardamento para
os estudantes matriculados nos cursos FIC, entretanto
recomenda-se o uso de calça jeans, sapatos fechados
e camisa com mangas, especialmente para os
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discentes dos cursos a serem realizados no campus
Xique-Xique.

5) Considerando a Instrução Normativa 10/2022 - RET-
SCS/RET-GAB/RET/IFBAIANO, é obrigatória a
apresentação de comprovante de vacinação contra a
Covid-19 e a apresentação de teste RT-PCR ou teste
antígeno com resultado negativo para a doença,
realizado nas últimas 72h, para o caso de pessoas não
vacinadas para todos os discentes matriculados nos
cursos que serão realizados nas dependências do
campus.
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