
 

 

 

 

 

CHAMADA Nº 03/2018 

JOGOS INTEGRADORES DO IFBA/ JIFBA 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA 

Processo nº: 23278.003000/2018-44 

 

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 e convida aos 
interessados, a serem bolsistas dos JIFBA e 
Jogos dos Servidores 2018, na forma e 
condições estabelecidas a seguir. 

 

 

1- DAS DISPOSIÇÕESGERAIS 

 

O IFBA possui na sua essência a função social de formar cidadãos em todos os níveis e 

modalidades de ensino que oferta, fundamentado nos valores humanos da igualdade, 

solidariedade, ética, competência, atuação solidária no mundo do trabalho e gestão do seu 

conhecimento, sobretudo nas áreas da sua atuação profissional. 

 

Os Jogos Integradores representam a superação da prática esportiva convencional para estudantes 

com alguma habilidade para todos aqueles que queiram se aproximar das diversas práticas 

esportivas existentes na sociedade, inclusive aquelas constituídas para pessoas com algum tipo de 

limitação física ou cognitiva. Além disso, representa 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 assume esse papel de instituição social responsável e de característica central de 

formação integral do ser humano, conectada à transformação social ocorrida nas diversas frentes 

(ambiência tecnológica e econômica). Ao apresentar esta proposta de um novo modelo de Jogos 

Integradores, acolhendo aos poucos, a diversidade de modalidades esportivas que povoam a 

realidade dos estudantes, na atualidade, o IFBA se projeta como instituição educacional moderna e 

dinâmica que reconhece o esporte como fenômeno social, mas não se limita unicamente a sua 

forma competitiva e midiática de manifestação.  

 

Alguns autores, como Vago (2014) e Bracht (2001) defendem o pensamento de que é preciso ir 

além da técnica e promover a integração das pessoas, o que só é possível se a proposta 



 

 

pedagógica que sustenta o trato for norteada pelos princípios essenciais da educação (integração, 

inclusão, igualdade, democracia, respeito e inserção, dentre outros).  

 

Para tanto, no mês de Abril, o IFBA estará promovendo 2 grandes eventos esportivos: JIFBA 2018 

(para estudantes do IFBA) e os Jogos dos Servidores (para servidores do IFBA), respectivamente 

entre 08 e 15 de Abril de 2018 e entre 21 e 25 de Abril de 2018.  

 

2 – DOSOBJETIVOS 

 

O JIFBA 2018 tem os seguintes objetivos: 

 

 Promover o estímulo a prática esportiva entre os estudantes do IFBA; 

 Estimular que os estudantes com deficiência acessem os espaços de treinamento 

esportivo dos campi e desenvolvam seus talentos em relação a esse bem cultural; 

 Motivar docentes e técnicos a acolherem a participação de estudantes com 

deficiência em seus treinamentos esportivos; 

 Estimular a mudança conceitual acerca do trato com esporte IFBA; 

 Estimular, em longo prazo, um debate sobre a necessidade de mudanças no formato 

dos JIF (Jogos Seletivos); 

 Ampliar o acervo cultural esportivo dos estudantes do IFBA com oferta de 15 

modalidades esportivas; 

 Inserir estudantes com idade superior a 19 anos de idade à prática esportiva no IFBA; 

 Congregar toda a comunidade do IFBA num único evento esportivo, fortalecendo a 

integração, a participação e a amizade; 

 Selecionar campeões menores de 19 anos para a participação na competição 

esportiva estudantil JIF (Jogos Seletivos dos Institutos Federais); 

 Selecionar campeões maiores de 19 anos (Ensino Superior) para a participação nos 

Jogos Universitários da Bahia - JUBA; 

 

O Jogos dos Servidores 2018 tem os seguintes objetivos: 

 

 Promover o estímulo a prática esportiva entre os servidores do IFBA;  

 Estimular a mudança conceitual acerca do trato com a prática de atividade física e 

esportiva no IFBA;  

 Ampliar o acervo cultural esportivo dos servidores do IFBA com oferta de 15 modalidades; 

 Congregar a comunidade do IFBA num único evento esportivo, fortalecendo a integração, 

a participação e a amizade. 

 

 

 



 

 

 

2 – DAS DIRETRIZES DOJIFBA e JOGOS DOS SERVIDORES 2018 

 

A Chamada Pública para o JIFBA 2018 segue as seguintes diretrizes: 

 

2.1 Contribuir para o permanente desenvolvimento da sociedade, constituindo um vínculo que 

estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para avaliar e vitalizar uma 

relação entre a Universidade e outros setores da Sociedade, com vistas a uma atuação 

transformadora, voltada para os interesses e necessidades da população e 

implementadora de desenvolvimento de políticaspúblicas; 

 

2.2 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência 

social, ambiental e política, formandoprofissionais-docentes-cidadãos; 

 

2.3 Participar criticamente de projetos que objetivem a inclusão social e o desenvolvimento 

local e regionalsustentável; 

 

2.4 Essa diretriz consolida a orientação para cada ação da Extensão Universitária: frente à 

complexidade e a diversidade da realidade, é necessário eleger as questões mais prioritárias, 

com abrangência suficiente para uma atuação que colabore efetivamente para a mudança 

através da Interação dialógica: desenvolvimento de relações entre universidade e setores 

sociais marcadas pelo diálogo, pela ação de mão-dupla, de troca de saberes, de superação do 

discurso da hegemonia acadêmica – que ainda marca uma concepção ultrapassada de 

extensão: estender à sociedade o conhecimento acumulado pela universidade – 

para uma aliança com movimentos sociais de superação de desigualdades e de exclusão, 

através da mediação de conflitos; 

 

2.5 Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional 

estabelecendo mecanismo deinclusão. 

 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 

Para esta chamada pública, estão disponíveis vagas de bolsistas para atuarem nos JIFBA e 

Jogos dos Servidores 2018, para atuação entre 01.04.2018 até 01.06.2018 (2 meses), 

considerando atividades voltadas de Pré Eventos, Execução dos Eventos, e Pós Eventos, 

recebendo 2 bolsas no valor de R$ 500,00 reais cada uma, para os seguintes seguimentos de 

ensino: 

 

 



 

 

CURSO VAGAS CONDIÇÃO DE INSCRIÇÃO 

Curso Superior em Eventos 2 vagas Regularmente matriculado e com de 

75% de frequência e ter cursado até 2 

semestres do curso; 

Licenciatura em Educação 

Física 

16 

vagas 

Regularmente matriculado e com de 

75% de frequência e ter cursado até 2 

semestres do curso; 

Curso de Fisioterapia 2 vagas Regularmente matriculado e com de 

75% de frequência e ter cursado até 2 

semestres do curso; 

 

Os interessados deverão preencher o formulário eletrônico disponível em 

[https://goo.gl/forms/9SkywVoXVfBbiZk02].  

A seleção se dará a partir de análise de formulário de preenchimento, realização de entrevista 

coletiva e se confirmará com entrega e conferência de documentos (IFBA/PROEX/DACEL – 

Rua Araújo Pinho, n. 39, Canela, Salvador, Bahia) dos selecionados após divulgação dos 

resultados, no site www.ifba.edu.br. Tão logo seja divulgado o resultado final, os selecionados 

deverão apresentar-se ao DACEL no dia 01.04.2018, as 14h para reunião de trabalho. 

 

 

4 - DOS RECURSOS 

 

No caso de quaisquer questionamentos acerca dos resultados da chamada pública, o candidato 

a uma das 

vagas poderá interpor recursos através do email micheliventurini.ifba@gmail.com.  

 

 

5 - DACERTIFICAÇÃO 

 

Tendo 90% de frequência terá aluno direito à certificação. 

 

6 –CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DATA 

Publicação da Chamada Pública 20/03/2018 

Início das Inscrições 20/03/2018 

Término das Inscrições 26/03/2018 

Divulgação da Homologação das Inscrições 27/03/2018 

Interposição de Recursos 28/03/2018 

http://www.ifba.edu.br/
mailto:micheliventurini.ifba@gmail.com
mailto:micheliventurini.ifba@gmail.com


 

 

Divulgação da análise dos recursos 29/03/2018 

Divulgação final dos inscritos para o curso 29/03/2018 

Início das Atividades 02/04/2018 
 

 

7 – DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 

 

7.1 Em nenhuma hipótese serão entregues certificados sem previa comprovação de 

frequência dos alunos. 

 

7.2 Os casos não previstos e omissos serão analisados pela Chefe DACEL – Departamento de 

Ações de Cultura, Esporte e Lazer do IFBA. 

 

7.3 Para maiores informações entrar em contatocom: 

proexdacel@gmail.com/micheliventurini.ifba@gmail.com 

 

 

Salvador-BA, 20 de março de 2018. 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA 

Pró-Reitor de Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avenida Araújo Pinho, 39, Canela – Salvador / BA, Cep 40.110-150. 

Tel. (71) 2102-0453 Site: www.ifba.edu.br- E-mail: proex@ifba.edu.br 
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