
Edital nº 14/2022 - CPPGI/IFBA/Edital para Ajuda de Custo  
para participação em Eventos Científicos 

campus de Vitória da Conquista  
de 28 de setembro de 2022. 

  

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da 
Conquista, no uso de suas atribuições e por meio da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
(CPPGI), torna público o EDITAL Nº 14/2022 - CPPGI/IFBA/ Edital para Ajuda de Custo para participação 
em Eventos Científicos, seleção simplificada de discentes dos cursos de Engenharia Elétrica e Sistemas de 
Informação para ajuda de custo na inscrição no evento CBA – Congresso Brasileiro de Automática. 

  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O objetivo do presente Edital é selecionar estudantes dos Cursos de Engenharia Elétrica e Sistemas de 
Informação do IFBA campus Vitória da Conquista na ajuda de custo parcial para custeio de inscrições, 
hospedagem e translado no evento CBA – Congresso Brasileiro de Automática de forma a participarem de 
forma presencial com apresentação de trabalho na cidade de Fortaleza-CE. 

  

O campus Vitória da Conquista com o intuito de fortalecimento das pesquisas na área de Engenharia Elétrica 
e Computação irá fornecer uma ajuda de custo para que estudantes  possam inscrever-se no evento CBA, bem 
como hospedagem e translado até a cidade de Fortaleza-CE. 

  

2. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE PARA AJUDA DE CUSTO 

Os requisitos mínimos para os candidatos estudantes interessados na ajuda de custo que será fornecida pelo 
campus via este presente edital são de caráter eliminatório: 

2.a) Ser estudante regularmente matriculados nos cursos de Engenharia Elétrica ou Sistemas de 
Informação do IFBA campus Vitória da Conquista; 

2.b) Estar cadastrado em um dos grupos de pesquisa do IFBA campus Vitória da Conquista, 
certificado pela instituição; 

2.c) Possuir currículo atualizado (últimos 3 meses) na plataforma Lattes do CNPq; 

2.d) Não estar com previsão de conclusão do curso de Engenharia Elétrica ou Sistemas de 
Informação até a data do evento;  

2.e) Fornecer a documentação e os comprovantes solicitados por este edital; 

  

3. AJUDA DE CUSTO  

Será disponibilizado o montante total de R$6.000,00 (seis mil reais) dos recursos de custeio do campus Vitória 
da Conquista para todo este edital de ajuda de custo aos estudantes interessados. Este valor poderá ser 
alterado pela Direção Geral do campus a depender da disponibilidade de recursos orçamentários e 
interesse da administração. 

3.a) O número de alunos contemplados bem como o valor destinado a cada um será baseado em função do 
número de interessados em relação ao montante custeado. 

3.b) Os estudantes contemplados por este edital poderão vir a receber recurso total ou parcial, e devem se 
comprometer a realizar o pagamento da diferença de valores com recursos próprios; 

 

 

 



 

  

4. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

O processo seletivo simplificado será realizado pelo e-mail da CPPGI (cppgi.vdc@ifba.edu.br) dentro dos 
prazos estabelecidos no cronograma deste edital. 

Os interessados deverão preencher a ficha do Anexo I deste edital e encaminhá-la para o e-mail da CPPGI 
juntamente com a documentação obrigatória exigida no período de inscrições dos interessados indicado no 
cronograma.   

O termo de compromisso (Anexo II) deverá ser preenchido e encaminhado no período de inscrições indicado 
no cronograma. 

A seleção será realizada por uma banca composta por avaliadores pesquisadores do campus. 

O cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma deste edital é de caráter eliminatório. 

Barema de seleção avaliado pelo currículo Lattes: 

  

BAREMA DE PONTUAÇÃO Quantidade Peso 
Pontuação 
obtida 

Participação como bolsista em projetos de pesquisa ou extensão 
submetido à editais 

  5   

Participação como bolsista em programas de monitoria   5   

Publicação ou submissão ou apresentação de projetos em 
workshops, conferências ou congressos 

  5   

Organização de Eventos  5  

Disponibilidade para assumir cargo de presidência na gestão do 
Ramo ou Capítulos (obrigatório candidatar-se à eleição) ou 

Disponibilidade para assumir cargo de secretário, tesoureiro, 
webmaster (obrigatório candidatar-se à eleição) 

 10  

Publicação ou submissão de projetos em periódicos     5   

Participação como palestrante em eventos   5   

Participação como ministrante de cursos ou minicursos em 
eventos 

  5   

CR (coeficiente de rendimento escolar)   0,5   

TOTAL   100   

 
O estudante interessado poderá ser solicitado a comprovar os itens pontuados no barema a qualquer momento, 
mesmo após o término de todo processo seletivo e recebimento dos recursos de ajuda de custo. 

 

 



“O currículo Lattes é um documento público e sua falsificação está sujeita às 
sanções do artigo 297 do Código Penal Brasileiro: 

Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940: 

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar 
documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

Art. 232 - Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, 
públicos ou particulares.” 

  

5. COMPOSIÇÃO DA BANCA DE AVALIADORES PESQUISADORES DO CAMPUS 

A banca de avaliadores pesquisadores do campus que realizarão a seleção dos estudantes que receberão a ajuda 
de custo será composta por membros internos ao campus ligados aos grupos de pesquisas certificados pela 
instituição. 

A banca será responsável pela seleção dos estudantes, análise dos recursos e casos omissos.  

  

6. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EXIGIDA 

6.a) Comprovante de matrícula expedido pelo SUAP, Coordenação de Curso ou CORES; 

6.b) Comprovante de CR (coeficiente de rendimento) escolar emitido pelo SUAP, 
Coordenação de Curso ou CORES; 

6.c) Comprovante de participação em grupo de pesquisa certificado pela instituição expedido 
pela plataforma DGP/CNPq; 

6.d) Currículo Lattes atualizado (últimos 3 meses); 

6.e) Ficha de interesse (Anexo I) preenchido; 

6.f) Termo de compromisso (Anexo II) preenchido; 

  

7. RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS 

A interposição de recursos contra os resultados do processo seletivo ocorrerá via formulário próprio (Anexo 
III) na data pré-estabelecida no cronograma deste edital e deverá ser encaminhado para o e-mail da CPPGI 
(cppgi.vdc@ifba.edu.br). 

  

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas deverá ser encaminhada por e-mail (cppgi.vdc@ifba.edu.br) contendo em anexo os 
comprovantes de inscrição no evento CBA, comprovante de diárias de hospedagem e passagens. 

A não apresentação do comprovante de prestação de contas, bem como havendo a detecção de fraude, o 
estudante estará sujeito à devolução dos recursos aos cofres públicos via GRU (Guia de Recolhimento da 
União). 

  

 

 

 

 

 



9. CRONOGRAMA 

As etapas do processo seletivo simplificado ocorrerão conforme o cronograma abaixo: 

 CRONOGRAMA DATAS 

Publicação do Edital 28/09/2022 

Período de inscrições dos interessados 30/09/2022 a 01/10/2022 (as 17h) 

Publicação da lista de inscritos 01/10/2022 (após as 17h) 

Período de seleção pela banca de avaliadores 01/10/2022 a 02/10/2022 

Resultado preliminar do processo seletivo Até o dia 03/10/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar  03/10/2022  

Análise dos recursos contra o resultado preliminar 04/10/2022 

Resultado final do processo seletivo 04/10/2022 

Prestação de contas (comprovantes de inscrição, diárias e passagens) até 31/10/2022 

  

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes neste 
Edital, bem como da Organização Didática e demais normas didático-pedagógicas do IFBA. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

Os prazos deste Edital poderão ser modificados de acordo com necessidade administrativa e/ou orçamentária. 

Este edital poderá ser cancelado a qualquer momento bem como seus valores modificados conforme 
decisão do Diretor Geral e disponibilidade orçamentária. 

Os estudantes contemplados com a ajuda de custo total ou parcial se comprometem a realizar as inscrições 
descritas no Resultado Final do Processo Seletivo, completar os valores da inscrição com recursos próprios, e 
a participarem do evento CBA. 

A qualquer tempo, este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de 
interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 

O candidato assume total responsabilidade sobre todas as informações apresentadas, bem como da veracidade 
do currículo apresentado. Caso sejam detectadas informações inverídicas e/ou não apresente a comprovação 
dos requisitos obrigatórios, o candidato será desclassificado. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de avaliadores pesquisadores. 

Os candidatos que tiverem dúvidas poderão entrar em contato com a equipe responsável pelo processo seletivo, 
através do e-mail: cppgi.vdc@ifba.edu.br. 

Este Edital entra em vigor a partir da data de publicação. 

  

Felizardo Adenilson Rocha 

Diretor Geral do IFBA  

campus Vitória da Conquista 


