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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

PROGRAMAS UNIVERSAIS E COMPLEMENTARES
 

CHAMADA PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA Nº 01, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
 
O Diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus
Brumado, no uso de suas atribuições legais, por meio da Coordenação Pedagógica e de Assistência
Estudantil - Equipe Multidisciplinar de Assistência Estudantil (COPAE-EMAE), e considerando:
1 - Demandas emocionais profundas manifestadas por discentes em decorrência de fenômenos ambientais
os quais ultrapassam a esfera de atuação da psicologia escolar, mas interferem diretamente e de forma
prejudicial no processo de aprendizagem;
2 - O Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil do IFBA, Resolução n°
25/2016/CONSUP-IFBA, Capítulo IV combinado com o Capítulo V;
3 - A Lei nº 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente;
4 - A Lei n.º 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão;
5 - O Decreto nº 7234/2010 - Programa Nacional de Assistência Estudantil;
6 - Os Pareceres da Procuradoria Jurídica Federal no IFBA nº 00251/2021 e nº 00596/2022.
 
 
RESOLVE:
 
Difundir a CHAMADA PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2022 para concessão de AUXÍLIO
PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO EXTERNO aos discentes que cumprirem os
critérios nela estabelecidos.
 
1 – DO OBJETO
1.1 Entende-se por AUXÍLIO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO EXTERNO
um valor disponibilizado ao discente que dele solicitar, nos termos estabelecidos nesta Chamada.
 
2 - DO NÚMERO DE VAGAS E DAS PRIORIDADES
2.1 Serão ofertadas 29 (vinte e nove) vagas de AUXÍLIO PARA ACOMPANHAMENTO
PSICOLÓGICO CLÍNICO EXTERNO.
2.2 Haverá prioridade no atendimento, com base na legislação correlata vigente, ao discente que:



a. For oriundo da rede pública de educação básica;
b. For pessoa com deficiência;
c. For menor que 18 anos de idade;
d. Estiver sendo acompanhado pelo serviço psicossocial do Campus Brumado.

 
2.3 É exigido que o/a discente solicitante esteja com sua caracterização socioeconômica “COMPLETA” no
SUAP.
2.4 No caso em que a demanda por auxílio superar o limite da dotação orçamentária/financeira estabelecida
no item 9 da presente Chamada, será priorizado o atendimento aos discentes que se encontrarem em
situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.
 
3 – DO PÚBLICO ALVO
3.1 Discentes regularmente matriculados(as) nos cursos técnicos e/ou superior do IFBA - Campus Brumado
que apresentem demandas de caráter psicológico não atendidas pelo serviço de Psicologia Escolar.
3.1.1 A responsável técnica pelo encaminhamento dos discentes é a Psicóloga Escolar do Campus.
3.1.1.1 Nos eventuais afastamentos da Psicóloga Escolar, o encaminhamento poderá ser procedido pela
Assistente Social ou Pedagoga de carreira do Campus Brumado.
 
4 – DO AUXÍLIO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO EXTERNO
4.1 O auxílio destina-se a contribuir com as despesas referentes ao serviço psicológico clínico externo bem
como eventuais despesas associadas ao AUXÍLIO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
CLÍNICO EXTERNO.
4.2 Este auxílio será concedido, em casos específicos, para os discentes regularmente matriculados no
IFBA campus Brumado, após avaliação da demanda pela Psicóloga Escolar.
4.3 Antes da concessão do AUXÍLIO PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO CLÍNICO
EXTERNO, a COPAE/EMAE deverá verificar a incapacidade de atendimento junto à rede
psicossocioassistencial pública local, associada tempestivamente ao período letivo de 2022 para o início do
acompanhamento psicológico clínico externo.
4.4 O auxílio disponibilizado no item 4 não substitui a prestação de serviço psicológico clínico ofertada
pelo SUS.
4.5 A concessão deste auxílio está vinculada à disponibilidade da dotação orçamentária e financeira do
exercício 2022.
 
5 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
5.1 A participação neste programa poderá ser solicitada no período de 08 a 16 de novembro de 2022, desde
que haja disponibilidade orçamentária e financeira.
 
6 – DA INSCRIÇÃO
6.1 Do Fluxo para solicitação de Acompanhamento Psicológico Clínico Externo:
6.1.1 O/A discente interessado deverá preencher e enviar o formulário disponível em
https://forms.gle/1CfYV5EGqjo8TeAh9
6.1.2 A solicitação do(a) discente será avaliada pela Psicóloga Escolar, que poderá acionar a Assistente
Social do Campus Brumado e/ou a CAPNE, conforme demanda.
6.1.3 No ato de inscrição, o discente deverá, obrigatoriamente, anexar os seguintes documentos:

a. Termo de Responsabilidade (Anexo II desta Chamada);

https://forms.gle/1CfYV5EGqjo8TeAh9


b. Comprovante de dados bancários;
c. Se o discente for menor de 18 anos de idade, deverá ser anexado documento de identificação do

responsável legal com foto - frente e verso - (RG ou CNH ou PASSAPORTE ou CARTEIRA
PROFISSIONAL).

Observação: caso o discente possua, deve anexar documento que justifique a solicitação do auxílio
(relatório médico, encaminhamento de profissional da área de saúde externo ao IFBA, ou outro
documento).
 
7 - DO RESULTADO
7.1 O(a) discente contemplado será notificado(a) via e-mail e telefone informado no ato de inscrição e a
partir dessa notificação poderá iniciar o acompanhamento psicológico externo.
 
8 - DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO
8.1 O discente deverá enviar, até o dia 28 de cada mês, documento de comprovação de comparecimento às
sessões de psicoterapia, com assinatura e identificação do(a) Psicólogo(a) Assistente onde conste o número
de registro profissional (CRP) para o email emae.bru@ifba.edu.br.
8.1.1 Após o recebimento mensal da comprovação de comparecimento às sessões especificado no item 8.1,
a Psicóloga escolar do IFBA Campus Brumado validará e encaminhará a planilha de pagamento para o
Setor Financeiro do campus Brumado.
8.2 O pagamento dar-se-á por meio de depósito bancário em conta corrente tradicional ou digital de
titularidade do discente. Não é permitido o pagamento em contas conjuntas, conta-salário e contas
bancárias em nome de terceiros (pais, tio, tia, irmãos etc).
8.2.1 É de responsabilidade do discente contemplado - ou responsável legal em caso de menores de 18 anos
de idade-, a justa aplicação do auxílio recebido, de acordo com os termos desta Chamada Pública
Extraordinária.
 
9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR DO AUXÍLIO
9.1 - A dotação orçamentária para o programa disponibilizado nesta chamada está na ordem de R$
29.000,00 (vinte e nove mil).
9.2 O valor de referência por sessão para o acompanhamento psicológico clínico externo será R$ 200,00
(duzentos reais) e sua composição se destina a contribuir com as despesas do serviço psicoterápico e
eventuais despesas associadas.
9.3 O recurso do auxílio será equivalente ao número de sessões mensais.
9.3.1 Para efeito de teto de gasto, a quantidade máxima de sessões vinculadas ao auxílio será de 4 (quatro)
sessões por mês por discente.
9.4 Serão disponibilizadas 29 (vinte e nove) vagas para o auxílio da Chamada Pública Extraordinária nº
01/2022 - IFBA Campus Brumado.
9.4.1 Poderá haver alteração da quantidade de vagas com base em parecer técnico da Psicóloga Escolar,
desde que não ultrapasse o limite descrito no item 9.1 - de dotação orçamentária.
9.5 O valor do auxílio será depositado em conta corrente, em nome do(a) discente, sendo vedado o
pagamento em contas de terceiros.
9.6 Caberá ao discente/responsável legal custear eventuais valores que excedam o teto estabelecido no item
9.2 e 9.3.1.
 
10 – DO ACOMPANHAMENTO DA PSICOLOGIA ESCOLAR
10.1 O discente contemplado deverá participar, sempre que solicitado pela Psicóloga Escolar, de reuniões
de acompanhamento assim como apresentar comprovações demandadas pela COPAE/EMAE a qualquer



tempo.
10.2 O serviço de acompanhamento psicológico clínico externo não substitui o serviço de Psicologia
Escolar, podendo o discente contemplado, enquanto permanecer matriculado no IFBA, buscar atendimento
com a Psicóloga Escolar.
 
11 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
11.1 Esta Chamada Pública poderá ser impugnada desde que reste comprovado vícios que comprometam a
legalidade da execução dos programas ofertados;
11.2 A solicitação de impugnação com a respectiva justificativa deve ser encaminhada para o e-mail
emae.bru@ifba.eu.br, dentro do prazo constante no cronograma em anexo;
11.3 O/a solicitante do auxílio poderá entrar com recurso após notificação do parecer frente ao auxílio
pleiteado;
11.4 Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail emae.bru@ifba.eu.br, conforme
CRONOGRAMA (ANEXO I) desta Chamada Pública, constando o nome completo, matrícula, curso e
apresentação do contraditório da decisão;
11.5 O recurso será analisado no prazo de até 1(um) dia útil desde que enviado dentro dos parâmetros
estabelecidos nesta Chamada Pública Extraordinária.
 
12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 Os auxílios poderão ser cancelados, a qualquer momento, nos casos em que:

a. o discente não atender às solicitações da COPAE/EMAE;
b. forem verificadas inverdades ou omissões de informações prestadas pelo discente, bem como na

documentação apresentada, resguardada a ampla defesa.

12.2 Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados e preceito ético-profissional do Psicólogo, na
divulgação do resultado, será resguardada a identidade dos discentes contemplados por essa Chamada
Pública Extraordinária.
12.3 Os casos omissos nesta Chamada Pública Extraordinária serão deliberados pela Direção-geral do
Campus após apreciação da análise da COPAE/EMAE;
12.4 Fica estabelecido como meio de contato:
- E-mail: emae.bru@ifba.edu.br;
- Fone: (77) 3441-1607;
- Presencial: Sala da CAPNE (Roberta Pereira - Presidente da EMAE).
 

Documento assinado eletronicamente por RUI PEREIRA SANTANA, Diretor Geral do Campus
Brumado, em 08/11/2022, às 15:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2607194 e o código CRC A78BE822.
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CRONOGRAMA

 

ANEXO I

ATIVIDADE DATA LOCAL

Publicação da Chamada Pública 08/11/2022 
Site do Campus

https://portal.ifba.edu.br/brumado 
 

Impugnação do Edital 08 e 09/11/2022 Enviar para o e-mail da emae.bru@ifba.edu.br, até as
12h00 do dia 09/11/2022

Inscrição 08/11/2022 a 16/11/2022 Formulário disponível no item 6.1.1 desta chamada
pública.

Resultado preliminar 17/11/2022
Site do Campus

https://portal.ifba.edu.br/brumado

Interposição de Recursos 17/11/2022  Através de e-mail para emae.bru@ifba.edu.br até às
18h00

Análise do recurso e Resultado final 18/11/2022
Site do Campus

https://portal.ifba.edu.br/brumado

23846.001847/2022-89 2606083v9
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS BRUMADO

ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE – ENVIO OBRIGATÓRIO

Você,  discente, ou seu responsável legal - caso seja menor de 18 anos - deverá imprimir, datar e
assinar  com  letra  legível  este  documento.  Em  seguida,  digitalize  (formato  PDF)  e  anexe  ao
Formulário de Inscrição o TERMO DE RESPONSABILIDADE devidamente assinado.

Declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e que cumpro todos os requisitos da CHAMADA
PÚBLICA   EXTRAORDINÁRIA  Nº  01/2022  que  versa  sobre  os  Programas  Universais  e
Complementares  ofertados  pelo  Campus  Brumado,  em 2022.  Ratifico  que  as  informações  foram
preenchidas pelo (a) solicitante e por seu (sua) responsável legal (para menores de 18 anos). Declaro
serem  verdadeiras  as  informações  repassadas,  as  documentações  apresentadas,  bem  como  a
originalidade das assinaturas. Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de
dados ou documentos  falsos  e/ou divergentes podem resultar  em processo contra mim dos tipos:
PENAL (crime de falsidade ideológica) e CÍVEL (ressarcimento por prejuízos causados a terceiros).
Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguação e confirmação das informações
declaradas acima, caso seja necessário. Declaro, ainda, que estou ciente de que constatada qualquer
irregularidade,  será anulado o direito ao(s)  auxílio(s),  sendo o caso encaminhado para que sejam
tomadas as  medidas  cabíveis.  Estou ciente  de que  a  concessão  de  benefício  poderá  depender  da
disponibilidade financeira e orçamentária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –
IFBA, Campus Brumado.

__________________________________

Assinatura do (a) discente

__________________________________

CPF do (a) discente

__________________________________

Assinatura do (a) responsável legal pelo (a) discente (se ele/ela for menor de 18 anos)

__________________________________

CPF do (a) responsável legal pelo (a) discente (se ele/ela for menor de 18 anos)

Brumado-BA, ______ de ________________ de 2022.


