
 

 

 

COMUNICADO SOBRE USO DO CÂMPUS DURANTE O IWG 
19 a 23 de outubro de 2022 

 
Em virtude do evento internacional I Will Go que ocorrerá na Fadba de 19-22 de outubro, 
mudanças no funcionamento da instituição serão necessárias, como se informa nos pontos a 
seguir. 
 
I- AULAS  
 
Não haverá aulas presenciais para nenhum dos cursos, desde o infantil até pós-graduação e 
outros (música, idiomas etc.)  entre os dias 17-23/10; cada estudante receberá previamente 
as atividades letivas programadas a desenvolver no período, conforme orientação de seus 
professores. 
 
II- ACESSO AO CÂMPUS 
 
O I Will Go é um evento FECHADO e RESTRITO àqueles que se inscreveram, e o câmpus da 
FADBA está reservado apenas ao evento durante o período. A chegada das caravanas 
começará a partir da tarde do dia 18/10, e a retirada, até a manhã do domingo 23/10. 
 
Por questões de segurança, o acesso ao câmpus da Fadba a partir das 6h da quarta-feira, 19, 
até às 6h do domingo, 23, será liberado APENAS: 
 
* aos que se inscreveram para o evento IWG, os quais receberão o crachá e a pulseira de 
identificação intransferível; 
* alunos residentes no internato; 
* os moradores no câmpus, seus familiares, convidados específicos e prestadores de serviços 
domésticos a suas casas; 
* colaboradores da Fadba das áreas de serviços e técnico-administrativos em seus turnos de 
trabalho, igualmente identificados; 
* convidados às inaugurações na quarta pela manhã; 
* encontro extraordinário com estudantes de teologia em período já definido; 
*serviços de delivery, tais como lanches, água, gás etc. 
 
III- FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO CAB/FADBA 
 
A partir das 6h da quarta-feira, 19, até às 6h do domingo, 23, os serviços técnico-
administrativos do CAB/FADBA,  a Central de Atendimento, os correios e a loja da CPB 
funcionarão presencialmente  apenas para: 
* os alunos residentes no internato; 
* moradores do câmpus; 
* público inscrito no IWG. 
 
Obs: para todos os demais, serão usados os canais on-line (Ane, WhatsApp e telefone). 



 

 

 
IV- CREDENCIAMENTO DOS INSCRITOS DA FADBA PARA O IWG 
 
Os alunos e colaboradores (e seus familiares) da Fadba inscritos para o IWG deverão fazer seu 
credenciamento e recebimento de materiais, pulseiras e crachás exclusivamente na Central 
de Atendimento na terça-feira, 18/10. 
 
V- PROGRAMAÇÃO 
 
Na manhã da quarta-feira, 19/10, às 9h, haverá a inauguração do Centro de Estudos e 
Pesquisas (edifício que abrigará a biblioteca e outros setores) e o novo prédio universitário da 
sede regional do Salt-Fadba, ocasião em que serão convidados nominalmente representantes 
discentes, comunidade acadêmica, pessoal técnico-administrativo e participantes do IWG já 
instalados. 
 
O IWG começará oficialmente na quarta-feira 19 à noite e terminará no sábado 22 às 22h. 
 
VI- SERVIÇOS RELIGIOSOS NA IGREJA DA FADBA 
 
Não haverá serviços religiosos nem funcionamento dos departamentos da igreja da Fadba 
entre os dias 19-23/10, pelo que se recomenda a participação nas igrejas da região ou as 
opções on-line. 
 
VII- ACESSO, CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 
 
Por se tratar de um evento com grande movimentação de pedestres, serão adotados os 
seguintes procedimentos quanto ao acesso, circulação e estacionamento de veículos: 
 
* haverá mão única de circulação no Anel Viário da Bondade em sentido anti-horário, e estará 
fechada a avenida da Alegria (rua em frente às quadras cobertas) para uso do restaurante 
IWG; 
 
* o acesso de veículos ao câmpus será condicionado à fixação visível do adesivo identificador 
do evento, contemplando moradores, colaboradores da Fadba, organizadores do evento, e 
veículos que se inscreveram antecipadamente para as vagas de estacionamento, além dos 
caminhões de entregas e serviços devidamente autorizados; 
 
* todos os veículos deverão usar estritamente as vias autorizadas; 
 
*  não será permitido o estacionamento de veículos em nenhuma das vias, somente nos locais 
previamente oferecidos (prédio administrativo para funcionários, igreja para organizadores 
do evento e CAB para particulares, além das áreas de descarga de produtos), implicando o 
descumprimento em advertência e solicitação de remoção imediata; 
 



 

 

* os ônibus e vans transportando os participantes deverão seguir a rota interna 
antecipadamente definida, retirando-se do câmpus imediatamente após o desembarque dos 
passageiros, não sendo permitida a permanência em nenhum local interno. 
 
VIII- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
* O restaurante do câmpus somente atenderá aos alunos do internato e seus preceptores de 
plantão, não tendo condições de aceitar público adicional; e o Bahia Verde Executivo ficará 
reservado aos líderes da AG, DSA e ULB; 
 
* a piscina estará interditada para uso recreativo durante o evento. 
 
 
 
A Diretoria 

 
 


