
CHAMADA Nº 04/2017
SELEÇÃO DE ESTUDANTES/ATLETAS

CAMPEÕES DO JIFBA 2017 PARA
CONCESSÃO DE BOLSA A FIM DE

SUBSIDIAR O TREINAMENTO PARA O JIF –
ETAPA NORDESTE – FORTALEZA/CE

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA
Processo nº: 23278.004901/2017-72

O Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia – IFBA, por meio de
sua  Pró-Reitoria  de Extensão  – PROEX,
torna  pública  a  presente  Chamada,
referente à seleção de bolsistas dos Jogos
dos  Institutos  Federais  2017  –  JIF2017,
nas  formas  e  condições  estabelecidas  a
seguir.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Os JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS – ETAPA NORDESTE – JIF 2017, tem a

intenção principal de promover a prática esportiva e a interação entre alunos e professores dos

institutos federais. Mais de 200 mil estudantes são mobilizados no Brasil em todas as fases

dessa grande competição. São disputadas 11 modalidades esportivas coletivas e individuais, a

saber: Handebol, Voleibol, Basquete, Futsal, Futebol, Volei de Areia, Tênis de Mesa, Xadrez,

Natação, Atletismo e Judô, e os campeões dessa etapa são classificados automaticamente,

para a etapa nacional desses jogos. 

Esses jogos representaram o passo seguinte  dos investimentos no Esporte após a

realização do JIFBA 2017 – Jogos Integradores do IFBA, e também a ampliação de oferta de

modalidades esportivas ou práticas corporais que atendam aos diversos níveis de habilidade

motora da comunidade do IFBA, sem excluir as modalidades já tradicionalmente oferecidas. 

O  IFBA  implantou  o  projeto  de  acompanhamento  sistemático  e  multidisciplinar  da

preparação desses estudantes/atletas visando à elevação do desempenho técnico e tático dos

mesmos, na participação no JIF 2017. Esse projeto envolve educação alimentar, treinamento,

disciplina e reflexões sobre comportamento nas atividades coletivas e individuais. Para tanto,

esse  projeto  contará com suporte  financeiro  da  Reitoria,  que garantirá  ao  Estudante/atleta

realizar todas as práticas preparatórias ao JIF 2017 e para que ele possa ter a oportunidade de

ampliação dos seus horizontes culturais para além do estado da Bahia.

2 – DOS OBJETIVOS

O JIF 2017 tem os seguintes objetivos:

 Congregar  o  avanço  da  prática  esportiva  entre  os  estudantes  dos  institutos

federais do Nordeste;

 Potencializar o debate sobre a necessidade de mudanças no formato dos JIF

(Jogos Seletivos), de modo a ampliar a oferta de modalidades esportivas;



 Ampliar o acervo cultural esportivo dos estudantes dos Institutos Federais do

Nordeste;

 Congregar  a  comunidade  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e

Tecnológica  num  único  evento  esportivo,  fortalecendo  a  integração  e

relacionamento coletivo;

 Selecionar  campeões  de  11  modalidades  esportivas  para  a  participação  na

competição  esportiva  estudantil  JIF  (Jogos  dos  Institutos  Federais  –  Etapa

Nacional).

3 – DAS DIRETRIZES DO JIF 2017

A Chamada Pública para bolsistas de esporte do JIF 2017 segue as seguintes diretrizes:

2.1 O  pleito  será  regido  por  esta  chamada  e  executado  pelo  Departamento  de  Ações
Culturais, Esporte e Lazer da Pró-reitoria de Extensão – DACEL/PROEX;

2.2 Para os fins desta chamada consideram-se as 11 modalidades esportivas disputadas e
premiadas no JIFBA 2017 e cujas práticas de treinamento sejam realizadas  de forma
regular nos mais diversos campi;

2.3 Contribuir para o permanente desenvolvimento integral dos estudantes, constituindo um
vínculo que estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para vitalizar uma
ação de  oferta  de esporte  fora da  grade  curricular,  constituindo-se  como  uma  atuação
transformadora;

2.4 Incentivar  para que a prática  esportiva  contribua para o desenvolvimento  e ampliação
cultural,  formando estudantes  muito  mais  preparados  para  a  diversidade  e  relações
humanas;

4 - DA CONCESSÃO DAS BOLSAS

O IFBA fornecerá  140 bolsas no valor  de  R$ 250,00 (duzentos e cinquentas reais) por
estudante/atleta, mensalmente, durante os meses de maio, junho e julho de 2017.

4.1. A concessão das bolsas será mantida por igual período subsequente (agosto, setembro e
outubro) para os estudantes/atletas que se classificarem para a etapa nacional do JIF;
4.2 A concessão do benefício aos Estudantes/Atletas está limitada à existência de dotação
orçamentária no exercício correspondente;
4.3 As bolsas serão disponibilizadas aos estudantes/atletas em contas correntes pessoais dos
mesmos, devidamente registradas na documentação a ser entregue ao IFBA;
4.4 A prestação de contas se dará pelo relatório de acompanhamento do docente, através do
Plano de Treinamento.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES

Para fins de concessão deste benefício, os estudantes/atletas estarão enquadrados nas
seguintes condições:

5.1 Estudantes/atletas entre 14 e 19 anos que integrem a seleção de sua modalidade
esportiva no campus e que foi campeã no JIFBA 2017;
5.2 Estudantes/atletas que estejam regularmente matriculados em algum dos cursos
ofertados pelo IFBA;
5.3 Estudantes/atletas que possuam regularidade de frequência igual ou superior a
75%;



Paragrafo Único: É vedada a concessão de Bolsa-Estudante/Atleta IFBA, em um
único exercício, de mais
de  uma  bolsa  ao  mesmo  estudante/atleta,  ainda  que  treine  mais  de  uma
modalidade esportiva.

6 – INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO

6.1 - Os docentes ou técnicos responsáveis deverão preencher a tabela em anexo, entre
os dias 04 e 05 de maio de 2017, e enviar ao e-mail proexdacel@gmail.com;

Paragrafo  Único:  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  professor  de  Educação
Física/Técnico  Administrativo  responsável  pela  modalidade  esportiva  à  qual  o
estudante/atleta esteja treinando o preenchimento da tabela como inscrição;

6.2  -  O IFBA  não se  responsabilizará  por  solicitação de  inscrição  não recebida  por
motivos  de  ordem técnica dos  computadores,  falhas  de  comunicação  e/ou  conexão,
congestionamento das linhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados;

6.4 - O professor de Educação Física/Técnico Administrativo responsável deverá enviar
os documentos listados abaixo até o dia 05 de maio de 2017;

I - cópia do documento de identidade do estudante;
II - cópia do CPF do estudante;
III - declaração do docente atestando que o Estudante/Atleta:
a) encontra-se em plena atividade esportiva; 
b)  participa  regularmente  de  treinamento  para  futuras  competições  regionais  ou

nacionais;
c) está regularmente inscrito no JIF 2017 – Etapa Nordeste;

7 - DAS ANÁLISES 

7.1  As  documentações  serão  apreciadas  e  analisadas  pela  PROEX  observando-se  os
seguintes procedimentos:
I - Análise de documentos;
II - Enquadramento do Atleta apto no rol do evento indicado;
III  -  Seleção  e  concessão  de  Bolsa-Estudante/Atleta  IFBA  a  todos  os  Estudantes/Atletas
regularmente inscritos;

7.2 A concessão do benefício aos Estudantes/Atletas está limitada à existência de dotação
orçamentária no exercício correspondente.

8 - DO RESULTADO FINAL

8.1 - Deferida  a concessão aos Estudantes/Atletas aptos, selecionados conforme o disposto
nesta Chamada e após publicação de seus nomes no site oficial da instituição, estes serão
considerados Atletas Contemplados.

8.2 -  A concessão da Bolsa-Estudante/Atleta IFBA somente gerará efeitos financeiros para
cada Estudante/Atleta Contemplado no mês  subsequente a oficialização do resultado desta
chamada pública. 

9 – CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA
Publicação da Chamada Pública 03/05/2017
Início das inscrições 04/05/2017
Término das inscrições 05/05/2017
Divulgação da Homologação das Inscrições 08/05/2017
Entrega de Documentos dos Selecionados 08 e 09 de  maio de 2017



Início das Atividades 09/05/2017

9.1 Os prazos  citados  no item 8 do quadro acima poderão sofrer  alterações a  critério  da
PROEX;

9.2 No caso das alterações previstas no item acima, os novos prazos serão divulgados na
página eletrônica IFBA (www.ifba.edu.br);

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Para maiores informações entrar em contato com:  micheliventurini@ifba.edu.br ou
pelo telefone: (71) 3221 0376. 

Salvador-BA, 02 de Maio de 2017.

JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA
Pró-Reitor de Extensão


