
                                                                   
 

DIRETORIA DE ENSINO  

SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – PAE 

 

MANUAL DO BOLSISTA 
 

ESTE MANUAL ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO 

EDUCANDO – PAE APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 09, DE 31 DE MAIO DE 2006 E 

ALTERADA PELA PORTARIA Nº 938, DE 05 DE AGOSTO DE 2009. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROJETOS DE INCENTIVO À APRENDIZAGEM 

 

Art. 8° Compete ao Orientador: 

I- Orientar os bolsistas em relação às atividades a serem desenvolvidas; 

II- Acompanhar e avaliar regularmente as atividades desenvolvidas pelos bolsistas; 

III- Definir, junto com o bolsista, seu horário para desenvolvimento das atividades do Projeto; 

IV- Acompanhar o cumprimento dos horários do bolsista; 

V- Preencher a Avaliação de Desempenho do Bolsista; 

VI- Avaliar o Relatório dos Bolsistas sob sua orientação. 

 

Art. 9º Compete ao Coordenador do Projeto: 

I- Acompanhar e avaliar regularmente o desenvolvimento do Projeto; 

II- Encaminhar a Folha de Freqüência Mensal dos bolsistas; 

III- Encaminhar a Avaliação de Desempenho do Bolsista, no máximo 30 dias após a conclusão 

do Projeto, ao Serviço Social; 

IV- Participar das Reuniões de Coordenadores de Projetos marcadas pelo DEPEN/Serviço Social; 

V- Comunicar ao DEPEN/Serviço Social, através de documento escrito, a desvinculação do 

bolsista do Projeto apresentando as justificativas; 

VI- Solicitar a substituição do bolsista desvinculado do Projeto. 

 

 

 

 



                                                                   
CAPÍTULO IX 

DO PAGAMENTO 

 

Art. 27. O pagamento da Bolsa de Aprendizagem será realizado até o décimo dia útil de cada mês. 

Art. 28. Enquanto no exercício de suas atividades, o bolsista receberá mensalmente uma bolsa de 

meio salário mínimo vigente. 

 

CAPÍTULO X 

DOS DIREITOS E DEVERES DO BOLSISTA 

 

Art. 31. O bolsista tem direito: 

I- A ser dispensado do horário para desenvolvimento das atividades do Projeto quando no 

cumprimento de atividades curriculares ou por problemas de saúde desde que apresente declaração ou 

atestado médico; 

II- À declaração de participação como bolsista no Projeto de Incentivo à Aprendizagem ao qual 

se vinculou, contendo uma descrição resumida das atividades desenvolvidas e suas respectivas cargas 

horárias; 

III- A ter uma carga horária máxima de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 12 (doze) horas 

semanais compatíveis com o seu horário acadêmico; 

             IV- Ao pagamento da bolsa a partir da data de assinatura do respectivo Termo de Compromisso de 

Bolsa de Aprendizagem.     

Art. 32. Caberá ao bolsista: 

I- Freqüentar regularmente as atividades acadêmicas do seu curso; 

II- Realizar prática acadêmica de acordo com sua área de interesse e as atividades definidas no 

Projeto de Incentivo à Aprendizagem ao qual se vinculou; 

III- Participar de reuniões com a Coordenação do Projeto e o(s) Professor (es) Orientador (es) 

para o planejamento e avaliação das atividades programadas; 

IV- Comparecer, quando solicitado, às reuniões do DEPEN/Serviço Social; 

V- Cumprir seu horário para desenvolvimento das atividades do Projeto; 

 



                                                                   
VI- Apresentar relatórios mensais e final relativos ao período de bolsa, com o parecer do 

responsável pela orientação das tarefas; 

VII- Seguir orientação e supervisão técnico-acadêmica para as atividades programadas; 

 

VIII- Registrar, diariamente, sua freqüência na Folha de Freqüência Mensal; 

IX- Repor as horas não trabalhadas, por dispensa, de acordo com o inciso I do art. 31 destas 

Normas; 

X- Obedecer as Normas do Programa de Assistência ao Educando; 

XI- Manter bom relacionamento com os colegas e servidores do IFBA; 

XII- Manter comportamento e vestimentas adequadas ao local onde realizará suas atividades; 

XIII- Comunicar ao professor orientador, com antecedência de, pelo menos, 2 (dois) dias, a 

necessidade de ausência às atividades do Projeto por participação em atividades curriculares; 

XIV- Comunicar, por escrito, ao Coordenador do Projeto ao qual se vinculou a necessidade de 

desvinculação da Bolsa de Aprendizagem, com justificativa, para que este possa informar ao DEPEN / 

Serviço Social e solicitar substituição do aluno bolsista. 

Art. 33.  É vedado ao bolsista: 

I- Responsabilizar-se, isoladamente, pela elaboração de documentos associados aos trabalhos 

que lhes é pertinente; 

II- Retirar, sem prévia autorização, documentos de qualquer espécie do seu local de trabalho; 

III- Valer-se da condição de bolsista para obter proveito pessoal; 

IV- Receber comissão e vantagens de qualquer espécie em razão das atividades que desenvolve; 

V- Ocupar-se de atividades não estabelecidas ou relacionadas ao Projeto ao qual está vinculado; 

VI- Deixar de comparecer ao local de trabalho, sem causa justificada; 

VII- Empregar bens e materiais do IFBA para serviços particulares; 

VIII- Promover qualquer atividade de natureza política ou ideológica no seu local de trabalho; 

IX- Executar atividades, que são de cunho exclusivo dos funcionários do IFBA. 

 

 

 

 



                                                                   
CAPÍTULO XI 

DA COMPROVAÇÃO DA FREQÜÊNCIA E DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA 

 

Art. 34. A freqüência do bolsista será registrada em uma folha de freqüência mensal, devendo ser 

encaminhada até o trigésimo dia de cada mês, assinada pelo Chefe de Departamento, Coordenador ou 

responsável pelo Projeto de Incentivo à Aprendizagem e pela orientação das atividades do aluno. 

 

 

Art. 35. As atividades do bolsista no Projeto de Incentivo à Aprendizagem deverão ser 

comprovadas através de relatório mensal, com parecer do responsável pela orientação do aluno. 

 

CAPÍTULO XII 

DA SUSPENSÃO DA BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA 

 

Art. 36. A Bolsa de Aprendizagem poderá ser suspensa nos seguintes casos: 

I- Inobservância ao estabelecido nestas Normas; 

 

II- Abandono do bolsista ao curso regularmente matriculado; 

III- Não comparecimento ao local de desenvolvimento das atividades, designado pelo 

DEPEN/Serviço Social, pelo período de quinze dias consecutivos ou trinta intercalados; 

IV- Apresentar percentual total de faltas, maior ou igual a 15%, no seu curso regular;  

V- Por solicitação do Coordenador do Projeto ao qual se vincula o bolsista, com apresentação de 

justificativa; 

VI- Por solicitação do bolsista, com apresentação de justificativa. 

Parágrafo Único A suspensão da Bolsa, de acordo com os incisos I, II e III, incorrerá no 

impedimento à nova concessão de Bolsa ao aluno pelo período mínimo de um ano, contado a partir da sua 

desvinculação. 

Art. 37. A desvinculação do bolsista implicará na sua imediata substituição por outro aluno 

requerente, obedecida a ordem de classificação. 

 



                                                                   
CAPÍTULO XIII 

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

Art. 38. O aluno participante do Programa de Assistência ao Educando, através da Bolsa de 

Aprendizagem, não terá qualquer tipo de vínculo empregatício com o IFBA, segundo a Lei nº 6.494 de 

07/12/1977 alterada pela Lei nº 8859 de 23/03/1994. 

 

CAPÍTULO XIV 

DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

Art. 39. A formalização da Bolsa de Aprendizagem será feita através de Termo de Compromisso 

de Bolsa de Aprendizagem firmado entre o IFBA e o bolsista, ficando regulada a relação entre as partes com 

base na legislação em vigor e as normas aqui estabelecidas. 

Parágrafo Único O bolsista, antes de iniciar suas atividades, deverá assinar o Termo de 

Compromisso de Bolsa de Aprendizagem junto ao Serviço Social. 

Art. 40.  O Termo de Compromisso de Bolsa de Aprendizagem deverá ser assinado em formulário 

padronizado e constituirá comprovante exigível pela autoridade competente para fins legais, em duas vias, 

ficando a primeira em poder do aluno e a segunda em poder do Serviço Social/DEPEN. 

 

CAPÍTULO XV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 42. O aluno beneficiado pela Bolsa de Aprendizagem terá direito ao seguro de acidentes 

pessoais durante todo o período de vigência da Bolsa. 

Art. 43. Será proibida a participação no Programa de Bolsa de Aprendizagem, do aluno menor de 

catorze anos. 

Art. 44. Não será permitido ao bolsista trabalhar em locais e com serviços perigosos ou insalubres. 

Art. 45. Será proibido o trabalho noturno, após as vinte e duas horas.  

Art. 46. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do Campus Eunápolis, após parecer do 

DEPEN. 


