
 

INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO – IFB REITORIA 

  

SETOR  DIAS   HORÁRIO  FORMA DE 
ATENDIMENTO  
(presencial ou 

agendado)  

CANAL  

(nº telefone ou e-mail)  

Gabinete da  

Reitoria  

Segunda 
sexta  

  

a    

(10h às 16h)  

Atendimento por 

email ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

  

reitoria@ifb.edu.br  

Assessoria de  

Relações  

Internacionais  

Segunda 
sexta  

  

a    

(10h às 16h)  

Atendimento por email 

 ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

internacional@ifb.edu.br  

Protocolo  Segunda 
sexta  

  

a   (10h às 16h)  Atendimento por email 

 ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

protocolo.reitoria@ifb.edu.br  

  

Ouvidoria  Segunda  a  

sexta  

   

  

 (8h às 12h e 13h às 17h)  

Atendimento por email 

 ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

ouvidoria@ifb.edu.br  

Coordenação  

Geral de  

Planejamento  

(CGPL)  

Segunda a 
sexta  

  

  

 (8h às 12h e 13h às  

17h)  

Atendimento por email 

ou webconferência.  

cgpl@ifb.edu.br  

Diretoria de  

Comunicação  

Social  

(DICOM)  

Segunda a 
sexta  
  

  

(9h às 18h)  

Atendimento por 

email.  

comunicacao@ifb.edu.br  

Diretoria de 
Planejamento 
e Orçamento  
(DRPO)  

Segunda a 

sexta ou 

sempre que 

necessário, 

independente 

do dia e 

horário.  

(8h às 12h e 13h às  

17h)   

Atendimento por email 

ou webconferência.  

drpo@ifb.edu.br  

Diretoria de 
Tecnologia da  
Informação e  

Comunicação  

(DTIC)  

Segunda a 
sexta  
  

(8h às 12h e 13h às 17h).  Atendimento via Suap 

(abertura de 

chamados).  

dtic@ifb.edu.br  

  



 

 

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR  DIAS  HORÁRIO  FORMA DE 
ATENDIMENTO  
(presencial ou 

agendado)  

CANAL  

(nº telefone ou e-mail)  

Diretoria de  

Administração  

Funcional  

(DRAF)  

Segunda a 
sexta  

  

(8h às 12h e 13h às  

17h)  

Atendimento por 

email ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

draf@ifb.edu.br  

Coordenação  

Geral de  

Orçamento  

(CGOR)  

Segunda a  

sexta  

  

(8h às 12h e 13h às  

17h)  

Atendimento por 

email ou 

webconferência.  

orcamento@ifb.edu.br  

  

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

SETOR  DIAS  HORÁRIO  FORMA DE 
ATENDIMENTO  
(presencial ou 

agendado)  

CANAL  

(nº telefone ou e-mail)  

Pró-Reitoria de 

Ensino  

 Segunda a 
sexta  

  

(8h às 12h e 13h às  

17h)  

Atendimento por 

email ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

pren@ifb.edu.br  

Coordenação 
de Acesso e 
Ingresso  
Estudantil  

Segunda a 

sexta  

(8h às 12h e 13h às  

17h)  

Atendimento por 

email ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

processoseletivo@ifb.edu.br  

Diretoria de  

Educação a  

Distância  

Segunda a 

sexta  

 (8h às 12h e 13h às  

17h)  

Atendimento por 

email ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

dead@ifb.edu.br  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PRÓ- REITORIA  DE GESTÃO DE PESSOAS 

SETOR  DIAS  HORÁRIO  FORMA DE 
ATENDIMENTO  
(presencial ou 

agendado)  

CANAL  

(nº telefone ou e-mail)  

Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (PRGP)  

Segunda a 
sexta  

  

(8h às 12h e  

13h às 17h)  

Atendimento por email 

ou webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

prgp@ifb.edu.br  

Diretoria de Capacitação e  

Desenvolvimento de  

Pessoas (DRDP)  

 Segunda a 
sexta  

  

 (8h às 12h e 
13h às  
17h  

Atendimento por email 

ou webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

capacitacao@ifb.edu.br  

Coordenação de  

Capacitação  

Aperfeiçoamento e  

Qualificação de Pessoas  

(CDCQ)  

 Segunda a 
sexta  

   

 (8h às 12h e 
13h às  
17h  

Atendimento por email 

ou webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

capacitacao@ifb.edu.br  

   

Coordenação de Cadastro e 

Registro de Pessoal (CDCA)  

Segunda a 
sexta  

  

 (8h às 12h e 
13h às  
17h  

Atendimento por email 

ou webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

cdca@ifb.edu.br   

  

cadastro.folha@ifb.edu.br  

Coordenação de Folha e  

Pagamento de Benefícios  

(CDFP)  

Segunda a 
sexta  

  

 (8h às 12h e 
13h às  

17h  

Atendimento por email 

ou webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

cdfp@ifb.edu.br   

  

cadastro.folha@ifb.edu.br  

Coordenação de Provimento 
e Movimentação de Pessoal  
(CDPM)  

Segunda a 

sexta  

(8h às 12h e  

13h às 17h  

Atendimento por email 

ou webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

ingresso.servidor@ifb.edu.br  

  

  

  



 

 

 

PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

SETOR  DIAS  HORÁRIO  FORMA DE 
ATENDIMENTO  
(presencial ou 

agendado)  

CANAL  

(nº telefone ou e-mail)  

Pró-Reitoria 
de Pesquisa e 
Inovação  
(PRPI)  

Segunda a 
sexta  

   

(8h às 12h e 13h às  

17h)  

Atendimento por 

email ou 

webconferência. 

Atendimento 

presencial, quando 

necessário, apenas 

com agendamento 

prévio.  

prpi@ifb.edu.br  

 

 

 

 

 

PRÓ- REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

SETOR  DIAS  HORÁRIO  FORMA DE 
ATENDIMENTO  
(presencial ou 

agendado)  

CANAL  

(nº telefone ou e-mail)  

Pró-Reitoria de 

Extensão e 

Cultura 

(PREX) 

Segunda a 
sexta  

   

(8h às 18h)  Atendimento por 

email ou 

webconferência. 

prex@ifb.edu.br  

  


