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PROJETO: PRÁTICA ESPORTIVA NO AMBIENTE INSTITUCIONAL:
PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DE SERVIDORES(AS) E

TERCEIRIZADOS(AS)

CAPÍTULO I

Dos Objetivos

Art.1º- O projeto “Prática Esportiva no Ambiente Institucional: Promoção de Qualidade de Vida dos

Servidores(as) e Terceirizados(as)” do IFBA Campus Seabra, tem por objetivo constituir-se como um projeto

de atividade física e esportiva no qual proporcione saúde e integração entre servidores(as) e

terceirizados(as) possibilitando acesso à práticas esportivas diversas, fomentando a participação regular,

dentro e fora, do local de trabalho. Respeitar a diversidade de condições motoras e cognitivas, de modo a

garantir seu caráter integrador entre toda a comunidade. Para além disso, oportunizar relações e

ambiente de trabalho mais produtivo e saudável com maior comprometimento de todos e satisfação na

função desenvolvida no espaço institucional e também promoção na qualidade de vida.

Parágrafo único- O projeto é uma iniciativa do IFBA Campus Seabra.

Art.2º – O projeto dar-se-á em caráter definitivo, no espaço institucional do IFBA Campus Seabra.

CAPÍTULO II

Dos(as) Participantes

Art. 3º - Poderá participar do projeto todo servidor(a) efetivo ou substituto temporário, em colaboração

técnica ou em efetivo exercício no IFBA, assim como terceirizados(as) sendo considerado pertencente ao

quadro de pessoal do IFBA Campus Seabra.

§ 1º - O servidor já inscrito em alguma modalidade poderá alterar sua inscrição a qualquer tempo.

§ 2º - Dos participantes terceirizados(as): a participação somente acontecerá mediante consonância

com os pré-postos responsáveis por cada empresa no Campus Seabra, de modo que, não haja prejuízo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Campus SEABRA

algum nas atividades laborais atribuídas a cada terceirizado(a).

CAPÍTULO III

Das Inscrições

Art. 4º – As inscrições serão realizadas a qualquer tempo, por modalidade, sendo individual ou coletiva,

neste último a depender do número de participantes. As mesmas deverão ser solicitadas individualmente, via

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para CPE.SEA (Comissão de Práticas Esportivas/Campus Seabra).

§1º - No SEI o(a) participante deverá:

I. Escolher o tipo de processo “solicitação”;

II. Incluir o documento “FORM. DE INSCRIÇÃO: PROJETO PRÁTICA ESPORTIVA”

III. Assinar eletronicamente;

IV. Encaminhar para anuência e assinatura da chefia imediata;

V. Solicitante encaminhar à CPE.SEA

§ 2º - Aos terceirizados (as) serão encaminhados pela comissão organizadora os formulários,

termos, autorizações e regulamentos das inscrições por e-mail para os(as) pré-postos de cada empresa ,

ficando os(as) pré-postos responsáveis por orientar e disponibilizar os documentos necessários para a

inscrição de cada terceirizado(a), bem como a guarda dos documentos físicos.

§ 3º - O início do projeto contendo horários, modalidades, participantes, dias da semana, serão

publicizados nos meios eletrônicos de comunicação e em murais do IFBA Campus Seabra.

§4º - Cada servidor(a) e terceirizado(a) só poderá participar a princípio , no máximo, de 1(uma)
MODALIDADE INDIVIDUAL e 1(uma) COLETIVA, ou 2 (duas) MODALIDADES COLETIVAS OU 02
MODALIDADES INDIVIDUAIS, sendo 2(dois) dias por semana, em dias alternados ou não , com duração
de no máximo 1 (uma) hora por dia.
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CAPÍTULO IV

Da Participação

Art. 5º - Após a efetivação do envio do processo no SEI, o servidor estará apto a participar do referido

projeto.

§ 1º - As atividades esportivas do projeto não deverão, em modo algum, causar prejuízo as

atividades laborativas da instituição, tanto de servidores efetivos ou substitutos, e também dos

colaboradores terceirizados;

§3º - Qualquer descumprimento das regras estabelecidas neste regulamento por parte de

participante terceirizado(a) será encaminhado aos (as) pré-posto de cada empresa no Campus;

§4º - O participante compromete-se a cumprir com o Regulamento do Projeto, sob pena de

compensar as horas utilizadas indevidamente nos termos do art. 44 da Lei nº 8.112/90, se Servidor, além

de arcar com as responsabilidades legais e administrativas advindas do meu ato. Para colaborador

terceirizado(a) conforme regime próprio de trabalho, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

CAPÍTULO V

Da Comissão Organizadora

Art. 6º – A Comissão Organizadora do PROJETO ESPORTIVO do IFBA Campus Seabra é

composta por 4(quatro) servidoras efetivas, sendo:

Luciana Gaspar dos Santos, cargo: Técnica de Enfermagem matrícula Siape nº 2190862;

Lucian Farias Lobo, cargo: Membro da comissão, cargo: Auxiliar em Administração Siape: 2171917

Função: Gerente de Gestão de Pessoas.

Mariana Fabrícia Lemos Pereira e Lima, cargo: Assistente de Alunos Siape: 2180727.

Juliana Martins Pereira, cargo: Professora EBTT de Educação Física Siape: 3060664.

Parágrafo único – Compete a Comissão Organizadora:
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I. Agilizar junto ao Campus todos os trâmites necessários para a plena execução do projeto, assim como da

divulgação em meios eletrônicos e em murais das informações pertinentes.

II. Direcionar e supervisionar as atividades esportivas sob orientação do educador(a) físico(a) do Campus;

III. Expedir as instruções oficiais;

IV. Prestar informações adicionais, se necessário;

V. Referendar as normas de competição, previamente elaboradas pelo(a) profissional de educação física do

Campus;

VI. Divulgar aos participantes, as modalidades, dias, horários e locais de prática das atividades esportivas;

VII. Fazer cumprir o Regulamento Geral do projeto;

VIII. Administrar demandas que possam surgir em relação a dinâmica do projeto tomando as medidas

cabíveis;

IX. Buscar a realização de parcerias público-privado para potencializar as atividades do projeto;

X. Instigar junto ao Campus Seabra e também Reitoria do IFBA a possibilidade de adquirir recursos para

aquisição de insumos direcionados ao projeto;

XI. Vislumbrar a possibilidade de estagiários de Educação Física para acompanhar as atividades práticas ;

XII. Ensejar a possibilidade de competições entre os participantes e também comunidade discente;

XIII. Verificar com o(a) docente de Educação Física do Campus a possibilidade de participação do público do

projeto, juntamente com comunidade discente nas atividades físicas e esportivas;

XIV. Realizar avaliação anual dos resultados advindos da execução do projeto, analisando os pontos

positivos e negativos e a partir disso reordenar o projeto;

XV. Divulgar os resultados obtidos da avaliação do projeto a toda a comunidade envolvida;
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XVI. Articular junto ao setor de transporte, em caso de acidente durante a prática esportiva que requeira

atendimento médico no momento, que o participante possa ser conduzido até a Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) da Cidade de Seabra, caso esteja disponível o transporte institucional;

XVII. Salientar da necessidade de comunicação ao setor de lotação do participante nos dias e horários pelos

quais terá que se ausentar para a participação no projeto;

XVIII. Esclarecer aos participantes terceirizados(as) que a sua participação no projeto depende,

exclusivamente, de acordo realizado entre seus(as) pré-postos os quais organizarão como dar-se-á

participação do referido público, e da não ocorrência de prejuízo das atividades desempenhadas na

instituição;

XIX. Orientar ao público participante da necessidade de preservar o patrimônio público, sendo cada

participante responsável em zelar pelos espaços e equipamentos desportivos no usufruto para a prática

esportiva.

CAPÍTULO VI

Das Modalidades

Art.8 - O Projeto constará de modalidades escolhidas a partir do público inscrito e terá um regimento

específico para cada modalidade, conforme regras vigentes nas Confederações Desportivas Nacionais,

salvo as adaptações previstas no regulamento específico de cada modalidade.

CAPÍTULO VII

Da Forma de Participação

Art.9 - As participações serão realizadas em estrita obediência às regras aqui estabelecidas neste

regulamento geral, assim como o regulamento específico para cada modalidade.

CAPÍTULO VIII
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Disposições Finais

Art.10 - A Comissão Organizadora se responsabilizará pelo agendamento dos espaços no IFBA

Seabra, para a realização das atividades e a possível participação entre o público deste projeto com a

comunidade discente do Campus Seabra.

Art.11 - A vestimenta para a prática das atividades será da responsabilidade de cada participante,

conquanto a comissão orienta da necessidade de roupas e calçados adequados no momento da atividade.

O Campus Seabra não se responsabilizará em fornecer a indumentária às práticas realizadas no projeto.

Art.12 - Diante de sugestões e ocorrência adversas, estas deverão ser encaminhadas para a análise

da comissão organizadora.

Art.13 - O servidor(a) ou terceirizado(a) que não aderir ao projeto cumprirá integralmente sua carga

horária conforme função e regime de trabalho que ocupa no Campus Seabra.

Art. 14 - A carga horário de 1(uma) hora por dia e 2(dois) dias por semana reservadas às atividades

destina-se, exclusivamente, aos participantes inscritos no projeto, e, não poderão em hipótese alguma ser

acumulado para uso posterior, assim como, a utilização desta carga horária para outra finalidade que não

seja a de que trata este regulamento.

Art. 15 - O uso dos espaços no IFBA Campus Seabra, principalmente do ginásio de esportes

pelos(as) participantes para as atividades do projeto, somente será possível se não estiver sendo utilizados

pela comunidade discente, tendo este público uso prioritário;

Art. 16 - Os casos omissos serão dirimidos com a comissão organizadora.
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