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UNIVERSAIS E COMPLEMENTARES 

ERRATA DO EDITAL Nº004/2015 
 

O Diretor Geral do IFBA Campus Camaçari, no uso de suas atribuições, faz saber 
que, através da Comissão de Assistência Estudantil, publica a Errata do Edital Nº 
004/2015, publicado em 21/09/2015 referente às inscrições de projetos para os 
Programas Universais e Complementares da Política de Assistência Estudantil do 
IFBA. 

 
 

Onde se lê: 
 

1.3. Os Programas Complementares caberá desenvolver ações específicas nas 
quais a participação dos estudantes deverá estar condicionada a questões 
socioeconômicas e/ou meritocráticas. Estes programas são destinados aos 
estudantes que mais necessitem de auxílio para iniciação científica e 
tecnológica ou auxílio para atuação em monitoria de disciplinas específicas ou 
projetos de extensão relacionados ao ensino. 

 

Leia-se: 
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Onde se lê: 

 
 
1.4.2 – Programas Complementares: 
 
I – Programas de Iniciação Científica tem como objetivo promover e ampliar 
a formação integral de estudantes dos cursos técnicos modalidades, integrado 
e subseqüente, e superior do IFBA, estimulando e desenvolvendo a pesquisa 
científica e tecnológica com custeio de bolsas de Iniciação Científica 
II – Programa de Monitoria destinado a custear bolsas para estudantes 
selecionados por mérito e em situação de maior vulnerabilidade 
socioeconômica para atuarem como monitores de disciplinas específicas ou 



projetos de extensão relacionados ao ensino, mediante projeto e sob a 
supervisão do docente da disciplina ou projeto de extensão 
 
Parágrafo Único: Os programas descritos nos itens V, VI, VII, VIII, IX só 
poderão ter projetos submetidos sob a orientação e coordenação de 
profissionais das áreas de Pedagogia, Psicologia, Assistência Social, Nutrição, 
Medicina, e Técnicos de Enfermagem servidores lotados no IFBA/Campus 
Camaçari, observados os objetivos de cada Programa. 
 
1.5. Poderão submeter projetos à seleção apenas servidores (docente e 
técnico-administrativo) do IFBA/ Campus Camaçari 

1.6 Cada projeto deverá ter apenas 01 (um) orientador e no máximo 01 (um) 
co-orientador, devendo ambos participarem ativamente das ações para efeito 
de recebimento de certificados emitidos pela DIREN/Gestão de Assistência 
Estudantil. O número de estudantes envolvidos nas ações do projeto é livre.  

1.7 Os recursos disponibilizados para os projetos são exclusivamente para o 
pagamento de bolsas e de auxílio financeiro para viagens a estudantes 
matriculados e frequentes nos cursos regulares do IFBA/Campus Camaçari, 
não havendo possibilidade de compra de material e pagamento a terceiros. 

 
 

Leia-se: 
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Onde se lê: 
 

6. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

6.1 Do Orientador  

6.1.1 São requisitos e compromissos do orientador, tanto para submeter 
quanto para permanecer atuando como orientador, durante o período de 
vigência do Projeto, atender a todos os requisitos e exigências 
mencionadas a seguir:  

a) Ter vínculo empregatício em regime de no mínimo 20 (vinte) horas semanais 
com o IFBA e não estar afastado para qualificação ou qualquer outro motivo;  

b) Estar ciente da Política de Assistência Estudantil do IFBA;  

c) Estar adimplente com o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante-
PAAE, quando for o caso 

d) Ter o projeto devidamente cadastrado junto à Coordenação ao qual esteja 
vinculado (Coordenação de Pesquisa e/ou Extensão). 

 
 

Leia-se: 
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Onde se lê: 

 
6.1.2 São atribuições do orientador: 

a) Divulgar amplamente o projeto, escolher e indicar, para bolsista, o estudante 
com perfil compatível com as atividades previstas, observando princípios éticos 
e conflito de interesses, assim como os critérios estabelecidos no item 5 deste 
edital;  



b) Ser responsável pela implementação dos seus respectivos Projetos 
submetidos à seleção e aprovados por este Edital.  

c) Solicitar a exclusão do bolsista, com a devida justificativa, podendo indicar 
novo estudante para a vaga, desde que o faça dentro dos prazos operacionais 
definidos no programa;  

d) Orientar o (s) bolsista(s) na elaboração de atividades a serem realizadas 
com os estudantes; 

e) Acompanhar a frequência do bolsista, solicitando imediatamente a rescisão 
da bolsa, em caso de bolsista faltoso ou que apresente dificuldades em realizar 
as atividades propostas; 

f) Repassar a essa comissão, mensalmente, relatório de ações e frequência de 
cada estudante bolsista vinculados aos seus projetos (conforme modelo anexo 
IV); 

g) Apresentar o Relatório final após o término do projeto.  

Parágrafo Único: O não cumprimento dos itens anteriores por parte dos 
orientadores autoriza a comissão a suspender as bolsas e cancelar o 
desenvolvimento das ações do Projeto, inviabilizando sua participação no ano 
seguinte enquanto orientador ou colaborador. 

     §1º-Em sendo o projeto de Iniciação Científica o mesmo deverá atender os 
termos do Capítulo II, Artigos 148 a 151 do Documento Normativo da Política 
de Assistência Estudantil (Resolução 194, de 04/12/2014). 

 

Leia-se: 
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Onde se lê: 

 
 
 

ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA OS PROGRAMAS UNIVERSAIS E 

COMPLEMENTARES 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO  IFBA 2015 

CÂMPUS CAMAÇARI 
EDITAL Nº004 DE  21 DE SETEMBRO DE 2015   

I- MODALIDADE DA PROPOSTA1   
(    ) Projeto (  ) Curso   

(    ) Evento    
PROGRAMAS UNIVERSAIS:                                
(      ) Programa de Educação para Diversidade; 
(      ) Programa de Incentivo à Educação Física e ao Lazer; 
(      ) Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural; 
(      ) Programa de Incentivo à Formação para Cidadania; 
(      )  Programa de Assistência à Saúde; 
(      ) Programa de Acompanhamento Pedagógico; 
(      ) Programa de Acompanhamento Psicológico; 
(      ) Programa de Acompanhamento Social 
(      ) Programa de Assistência às Viagens 
 
PROGRAMAS COMPLEMENTARES: 
 (    ) Programa de Monitoria 

  

II- TÍTULO DO PROJETO   
 
 
 
 

  

III- PROPONENTE   
 
 
 
 
 

Campus 
CAMAÇARI 

  

Nome do(da) proponente (ORIENTADOR/a da proposta)     
 
 
                                                                                                                  

  

Nome do(s) colaborador(es) da proposta 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Preencher o Anexo II correspondente à modalidade da proposta. 



 
 
Setor ou Coordenação que está lotado 
 
 
 
 
 
Telefone do(a) ORIENTADOR(a) 
da proposta 
(     ) 

E-mail do(a) ORIENTADOR(a) da proposta   

Parceria Nome do representante 
 

  

IV- ÁREA TEMATICA 

(    ) 1. Comunicação                             (   ) 4. Educação                             (    ) 7. Tecnologia e Produção 

(    ) 2. Cultura              (    
) 

5. Meio Ambiente                     (    ) 8. Trabalho 

(    ) 3.Direitos Humanos e 
Justiça 

(    
) 

6. Saúde                                  (    ) 9. Multidisciplinar 

1) para principal e (2) se houver secundária 

V- ÁREA DE CONHECIMENTO 

(    ) 1.Ciências Exatas e da 
Terra                 

(    ) 5.Filosofia e Ciências 
Humanas 

(    ) 7.Segurança do 
Trabalho 

(    ) 2.Ciências Biológicas                            (    ) 4.Ciências da Saúde                             (    ) 8.Lingüísticas, letras 
e artes                          

(    ) 3.Engenharias / 
Tecnologia                   

(    ) 6.Ciências Sociais 
Aplicadas 

  

      

VI – ÁREA DE INTERESSE ACADÊMICO 

(    )Extensão 

(     )Ensino 

(      )Desenvolvimento Institucional 

VI- CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

Público-alvo: 
 
 
 
 
Local de realização Período de realização 

Início:_____/_____/_____ 
Fim____/_____/____ 

Público a ser atingido (n°) 
 

 
Data: ____/ _____ /_____               ________________________________________ 
                                                                                          Proponente 
 



 

 
 

Camaçari, 24 de setembro de 2015.  
 

 
 
 

                      Affonso José de Sousa Alves Filho 
   Diretor Geral  
    IFBA / Campus Camaçari 


