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ANEXO I

LINHAS DE EXTENSÃO DA MOSTRA

LINHAS DE

EXTENSÃO
MODALIDADES

Artes Cênicas
Dança, teatro, técnicas circenses, performance, memória, produção e

difusão cultural e artística e outros

Artes Integradas

Ações multiculturais envolvendo as diversas áreas de produção e da

prática  artística  em  um  único  programa  integrado;  memória,

produção e difusão cultural e artística e outros.

Artes audiovisuais Cinema, Vídeo, Animação e outros

Artes visuais

Artes  gráficas,  fotografia,  escultura,  pintura,  desenho,  gravura,

colagem,  assemblage,  instalação,  grafite,  painéis  integradores,

apropriação, land arte e outros

Música

Vocal: solo, coral, grupos vocais e capella,

Vocal Instrumental: bandas e grupos

Instrumental: orquestra, banda, big bands, música eletrônica, música

eletroacústica, fanfarras e conjuntos instrumentais diversos.

Artes Literárias
Poesia,  romance,  canto,  crônica,  literatura  de  cordel,  literatura

dramática e outros

Patrimônio  Cultural,

Histórico e Natural

Preservação, recuperação e difusão do patrimônio artístico, cultural e

histórico  (bens  culturais  móveis  e  imóveis,  obras  de  arte  e

arquitetura, espaço urbano, paisagismo, artesanato, cultura popular,

manifestações  religiosas),  natural  (natureza  e  meio  ambiente),

material e imaterial (culinária, costume dos povos), museu, centros

culturais,  bibliotecas,  arquivos,  coleções  e  acervos,  representação

cultural dos povos tradicionais.
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ANEXO II

TERMO DE ADESÃO DO CAMPUS

Eu,_________________________________________,  Diretor(a)  do  Campus  IFBA  -
_________________________________,  declaro  que  li,  compreendi  e  aceito  todas  as
condições apresentadas no  Edital de Chamada Interna Nº XX/2017/PROEX/IFBA - I
Mostra Cultural que regulamenta a  seleção de propostas  para participar  da  I Mostra
Cultural do IFBA.

Declaro ainda que ao assinar o presente Termo de Adesão do Campus, a Direção desse
Campus compromete-se em viabilizar todas as etapas necessárias e previstas neste Edital
para que os proponentes possam submeter suas propostas e participar do evento.

______________, ______________________________.
Local e Data

_____________________________________________
Assinatura
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Eu,  ……………………………………………………  matrícula  SIAPE  …………………,
cargo…………………………….,  lotado(a)  ……………………………………..,
campus…………………………,  DECLARO,  para  os  devidos  fins,  que tenho carga  horária
disponível para  desenvolvimento  da  ação  extensionista,  prevista  na  proposta
intitulada…………………………………………………., submetida ao Edital de Chamada Interna
nº XX/2017/PROEX/IFBA – I MOSTRA CULTURAL, e que disponibilizarei……...horas para a
execução da referida proposta, sem prejuízo para as minhas atividades de ensino, no âmbito do
IFBA. Declaro ainda que estou adimplente com todos os editais promovidos pela Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).

 

Local, _____de______________de 2017.

______________________________________________
Proponente
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ANEXO IV
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO  VOLUNTÁRIO

Termo de Adesão ao Serviço Voluntário que entre si celebram o Instituto Federal da Bahia - IFBA, situado na Av.
Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador-BA, CEP: 40110-150 e o Sr(a). …………………………………, doravante
denominado(a) apenas voluntário, identificação abaixo, com fundamento na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de
1998, resolvem firmar o seguinte instrumento, regido pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª - O voluntário identificado a seguir, prestará o serviço voluntário ao IFBA, durante a realização do
evento deferido no Edital de Chamada Interna Nº XX/2017-PROEX/IFBA – I Mostra Cultural. Os serviços
serão realizados de forma espontânea, sem o recebimento de qualquer contraprestação financeira ou outro tipo de
remuneração, pecuniária ou não, sem vínculo empregatício, funcional ou qualquer outra obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária, tributária ou afim.

DADOS DO VOLUNTÁRIO
Nome do Voluntário:
Voluntário interno (aluno)         (    ) Voluntário externo (comunidade)               (    )
RG: CPF:
Endereço:
Fones: E-mail:
Campus:
Curso:
Matrícula do Aluno:

O SERVIÇO VOLUNTÁRIO SERÁ REALIZADO JUNTO AO SEGUINTE PROJETO/CURSO/EVENTO
Curso           (    ) Evento      (    ) Projeto      (    )
Título do projeto/curso/evento:
Coordenador do projeto/curso/evento:
Campus de execução do projeto/curso/evento:
Período de execução do projeto/curso/evento:
Cláusula 2ª - As atividades de extensão a serem executadas pelo voluntário serão definidas pelo Coordenador da
proposta e realizadas no horário preestabelecido entre as partes.
Cláusula 3ª - O IFBA só emitirá certificado de prestação de serviço voluntário, referente a carga horária que for
cumprida, corroborada na folha de frequência assinada, e ao término da vigência do presente Termo de Adesão.
Cláusula 4ª - O voluntário estará sujeito ao cumprimento de ordens superiores, devendo obediência hierárquica.
Também deverá observar e respeitar as normas legais e regulamentares que regem as atividades do IFBA.
Cláusula 5ª -  Ao voluntário é proibido praticar atos privativos dos servidores do IFBA e retirar e/ou utilizar
qualquer tipo de material de uso exclusivo da Instituição para qualquer fim.
Cláusula 6ª - O voluntário reparará pelos danos que causar ao IFBA e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, na execução de serviços voluntários.
Cláusula 7ª - Este Termo de Adesão poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa das partes, bastando
para isso que uma das partes, mediante comunicação escrita, notifique a outra com antecedência mínima de 72
horas.
Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer dúvidas em virtude do presente Termo de Adesão, as partes elegem o foro de
Salvador,  Bahia,  com expressa renúncia  de outro,  por mais  privilegiado que seja.  E por acharem justas essa
convenção,  as  partes  assinam este  Termo de  Adesão,  em duas  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença  das
testemunhas abaixo.

Local, XX de XX de 2017.

Nome completo e assinatura do voluntário Nome completo e assinatura do(a) Coordenador

Nome completo e assinatura do Diretor Geral do Campus
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ANEXO V

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

À Comissão de Seleção do Campus…………………………………

Eu, ______________________________________________, portador(a) do documento
de  identidade  nº  ______________________,  inscrito(a)  no  CPF:
______________________,  apresento  Recurso  contra  o  Resultado  da  Seleção  no
Campus_____________________,  referente  a  avaliação  da  Proposta  intitulada
________________________  submetida  ao  EDITAL DE  CHAMADA INTERNA Nº

03/2017/PROEX/IFBA - I MOSTRA CULTURAL.

A decisão objeto de contestação é: (explicitar a decisão que está contestando)
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo de 200 palavras):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Para  fundamentar  essa  contestação,  encaminho  anexos  os  seguintes  documentos:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________, _________ de ______ de 2018

________________________________
Assinatura do responsável pela proposta

RECEBIDO em......../......./2018.
por..................................................................

(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso)
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