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EDITAL Nº 11/2018 de 02 de outubro de 2018 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

PROGRAMA UNIVERSAL DE ASSISTÊNCIA A VIAGENS 
 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 
Campus de Feira de Santana, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a 
portaria nº 1.277/2014/IFBA, de 26/08/2014, combinado com o que dispõe a Lei nº 
8.112/1990, torna público os critérios associados à concessão, ao longo do ano letivo de 
2018, da assistência a viagens aos estudantes regularmente matriculados no campus, 
com base no disposto na Resolução n° 25/2016/CONSUP/IFBA, aprovada em 
23/05/2016. 
 

I. DO OBJETIVO DO PROGRAMA 
 
Art. 1º o programa de assistência a viagens é um programa universal vinculado à política 
de assistência estudantil e destinado ao custeio, total ou parcial, da participação de seus 
estudantes em eventos e em outras atividades de interesse institucional que exigem 
realização de viagens. 
 
Art. 2º Observados os critérios definidos neste edital, poderá ser concedido auxílio 
financeiro para viabilizar a participação de estudantes do campus em viagens para 
apresentar trabalhos acadêmicos, científicos, tecnológicos, artísticos, culturais e 
esportivos vinculados à instituição, de reuniões promovidas por comissões instituídas por 
portaria e/ou resolução e para representar o IFBA ou o campus em fóruns internos e 
externos, mediante autorização oficial. 
 
Art. 3º A participação neste programa, com fins de concessão de auxílio financeiro para 
viagens, deverá ser solicitada em período definido neste edital, ressalvados os prazos 
para empenho de despesa e a disponibilidade de recursos financeiros. 
 

II. DA SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO 
 
Art. 4º A solicitação de auxílio, em se tratando de participação em evento acadêmico, 
científico, tecnológico, artístico, cultural ou esportivo, em reuniões instituídas 
internamente por portaria ou resolução, em fóruns de representação institucional ou em 
premiações, deverá ser instruída pelo estudante ou orientador, por apresentação, no ato 
da solicitação através do SEI, para a Comissão de Assistência estudantil no endereço 
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CPAE.FSA,  os documentos abaixo relacionados: 
 
I. Formulário de concessão de auxílio financeiro devidamente preenchido (ANEXO 1), 
com parecer de coordenação de curso ou de servidor competente que justifique, 
favoravelmente, a participação do estudante; 
II. Autorização por escrito de pais ou responsáveis (ANEXO 2), em caso do estudante 
ainda ser menor de 18 anos na data de partida da viagem. (Pode ser entregue até 48h 
depois da publicação do resultado Final) 
III. Comprovante de programaçã o através de material de divulgação em que conste 
período de realização (a exemplo de banner, fôlder, cartaz, etc), quando se tratar de 
participação em evento que não seja promovido pelo próprio IFBA; 
IV. Primeira página do artigo (resumo ou trabalho completo) em que esteja discriminada a 
ordem de autoria, quando se tratar de apresentação de trabalho em evento; 
V. Comprovante de aceite de trabalho ou convite para apresentação, quando se tratar de 
apresentação de trabalho em evento. 
VI.  Tabela preenchida com dados bancários dos estudantes, conforme anexo (ANEXO 3). 
. (Pode ser entregue até 48h depois da publicação do resultado Final) 
VII. Caso a proposta contenha pedido de diárias e passagens para servidores, deverá ser 
feita em formulário específico no SEI em até 48h após a divulgação do resultado final. 
 
 
 
Art. 5º Em caso de aceite de mais de um trabalho no mesmo evento, o estudante ou 
orientador deverá indicar APENAS um trabalho para avaliação pela CPAE. 
 
Art. 6º Para apresentar trabalhos em eventos, se houver mais de um autor/co-autor para 
um mesmo trabalho, será contemplado UM ÚNICO autor/co-autor, decidido/indicado pelo 
orientador ou conjunto de autores. 
Parágrafo único: Caso os recursos previstos neste edital não sejam completamente 
alocados nos projetos selecionados, um segundo estudante de cada projeto poderá ser 
contemplado. 
 
Art. 7º Para apresentações culturais, artísticas ou participação em eventos esportivos, 
poderão ser contempladas todos os estudantes membros das equipes, desde que 
comprovadamente participante da atividade.  
 
Art. 8°. Cada servidor poderá apresentar no máximo UMA proposta no âmbito deste 
edital. Em caso de apresentação de mais de uma proposta, será analisada apenas a 
última (mais recente), eliminando as demais. 
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Art. 9° A apresentação de propostas que exceda o valor previsto em qualquer rubrica de 
recurso deste edital (PAE ou Custeio), será sumariamente eliminada.  
 
Art. 10° A critério da comissão, propostas regularmente submetidas no âmbito deste edital 
que não forem contempladas por falta de recursos na totalidade solicitada, havendo 
disponibilidade, poderão receber aporte parcial. Neste caso, cabe ao proponente avaliar 
se deseja manter ou não a atividade.  
 
Art. 11° Caso o proponente já disponha de recursos de projetos de pesquisa ou extensão, 
recursos da reitoria ou outras fontes, faz-se necessário indicar no proposta os recursos já 
disponível e solicitar apenas os recursos necessários a realização da viagem.  
 
Art. 12  Em caso de indisponibilidade, no ato da solicitação de auxílio, do documento 
mencionado no inciso V do Art. 4º deste edital, é admitida a entrega do mesmo junto à 
CPAE em até 8 dias antes da realização da mesma. 
 
Art. 13 Em caso de participação de mais de um estudante de um mesmo curso em um 
mesmo evento, é facultada à coordenação daquele curso encaminhar parecer coletivo na 
forma de memorando ou comunicado por e-mail institucional endereçado à CPAE, de 
modo a dispensar, dessa forma, emissão de pareceres individuais de que tratam o inciso I 
do Art. 4º deste edital. 
 
Art. 14 A apresentação de parecer que justifique a participação do estudante é 
dispensável, quando se tratar de participação em reuniões promovidas por comissões ou 
em fóruns de representação institucional. 
 
Art. 15  Solicitações de auxílio que se apresentarem com documentação incompleta ou 
com pendências de documentação de prestação de contas em relação ao Programa de 
Assistência a Viagens, quando da apreciação, serão indeferidas de forma sumária. 
 

III. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Art. 16 Os recursos destinado a este edital são de duas fontes: 
 

a) Orçamento da política de assistência estudantil no valor de  R$4.000,00 (Quatro mil reais), 
destinado as custas de passagens, hospedagem, alimentação, inscrição e outras 
despesas para estudantes. 
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b) Orçamento de Custeio do campus no valor de R$ 1200,00 (Um mil e duzentos reais) 
destinado a custeio de inscrição, diárias, passagens de servidor, além de combustível 
veicular e diárias de motorista. 

 
 

IV. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES 
 

Art. 17 Para análise das solicitações de auxílio com fins de participação de estudantes em 
eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, artísticos, culturais e esportivos, será 
considerado o barema disponível neste edital. 
 
Art. 18 Em relação à relevância do evento no barema, serão considerados eventos 
institucionais aqueles diretamente relacionados com a Rede Federal de Educação  
Profissional, Científica e Tecnológica, a exemplo do Seminário de Iniciação Cientifica, 
Tecnológica e Inovação (SICTI) promovido pelo próprio IFBA, do Congresso Norte 
Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI),  do Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica (FMEPT) e Encontro Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica (CONECTAIF). 
 
Art. 19 A apreciação das solicitações de auxílio é de atribuição exclusiva da Gestão da 
Assistência Estudantil, por intermédio da CPAE, devendo seguir o barema e as indicações 
deste edital. 
 
Art. 20 Para contemplar uma quantidade maior de solicitações de auxílio, se optará, 
preferencialmente, pela aquisição de passagens terrestres, quando da apreciação das 
solicitações em que são apontadas despesas com passagens. 
 

V. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Art. 21 Os resultados de apreciação das solicitações de auxílio será divulgado no site do 
campus em data prevista no cronograma apresentado neste edital, cabendo aos 
requerentes o acompanhamento de todo o processo. 
 
Art. 22 Caberá recurso ao resultado da apreciação da solicitação de auxílio por parte do 
estudante ou do servidor proponente, pela apresentação de formulário próprio via SEI à 
CPAE, no prazo de 48 horas (considerando dias úteis) após divulgação do resultado 
preliminar. 
 
Art. 23 Em caso de deferimento parcial ou total da solicitação de auxílio, o estudante, a 
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partir da data de divulgação do resultado, poderá se manifestar pela renúncia da 
concessão do auxílio. 
 
 
 

VI. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Art. 24 Após retornar do evento, reunião, fórum, premiação para a qual obteve auxílio 
através deste programa, o estudante deverá apresentar à CPAE, VIA PROCESSO NO 
SEI (No mesmo processo utilizado para solicitar o auxílio), documentos que comprovem 
sua participação (certificados ou similares, se for o caso) e o custeio de despesas 
decorrentes desta participação (inscrições, passagens e hospedagem). 
 
Art. 25 Caso não apresente os documentos citados no Art. 24 deste edital, o estudante 
não poderá requerer nenhum tipo de recurso junto a CPAE até que haja a regularização 
de sua situação junto à mesma.  
 
Art. 26 Em caso de liberação de recursos financeiros para pagamento dos auxílios 
deferidos ocorrer somente após retorno da viagem, os estudantes contemplados deverão 
apresentar os documentos mencionados no Art.24 deste edital antes da efetivação do 
pagamento. 
 
Art. 27 O estudante que vier efetivamente a ser contemplado com auxílio financeiro e 
que, por qualquer razão, não realizar a viagem, deverá restituí-lo integralmente no prazo 
de até 10 (dez) dias, através de GRU (Guia de Recolhimento da União) emitido pelo 
Departamento de Orçamento e Finanças (DOF) do campus. 
 
 

VII. DOS PERÍODOS E PRAZOS – CRONOGRAMA 
 

ETAPA  PERÍODO OU PRAZO 
Lançamento do edital 02/10/2018 

Recebimento de propostas 02/10 a 05/10/2018 
Avaliação das solicitações 08/10/2018 

Divulgação dos resultados preliminares 09/10/2018 
Interposição de recursos 48 horas (úteis) após divulgação do 

resultado preliminar 
Avaliação de recursos interpostos 15/10/2018 

Divulgação dos resultados 17/10/2018 
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VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 28 O pagamento dos auxílios concedidos por intermédio do Programa de Assistência 
a Viagens ocorrerá através de depósito em conta corrente de qualquer instituição 
bancária que esteja exclusivamente em nome do estudante contemplado. Em casos 
excepcionais, a serem avaliados pela CPAE mediante apresentação 
de justificativa plausível, o pagamento poderá ser realizado através de ordem bancária 
(saque com apresentação de documento de identidade e de CPF do estudante). 
 
 
 
Gabinete do Diretor Geral do IFBA – Campus Feira de Santana, em 01 de outubro de 
2018. 
 

 

                                    
 

Raigenis da Paz Fiuza 
Diretor Geral pró-tempore 
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BAREMA DE AVALIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO 
(para participação em eventos) 

 
 
 

 


