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EDITAL Nº 03/2022- SELEÇÃO DE PROJETOS PARA
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS

COMPLEMENTARES 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS FEIRA DE SANTANA

A Diretoria Geral do campus Feira de Santana, torna pública a abertura de edital
para submissão de projetos nas diversas áreas relacionadas e integrantes dos
Programas Complementares- MONITORIA, constantes nas Diretrizes e Normas da
Política de Assistência  Estudantil  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia da Bahia.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 As Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil são um arcabouço
de princípios e diretrizes que orientam a elaboração e implantação de ações que
garantam o acesso, a permanência e a conclusão  de curso dos(as) estudantes do
IFBA, com vistas à inclusão social, formação plena,  produção  de  conhecimento,
melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar biopsicossocial (aprovada em 1ª
versão  em 26  de  outubro  de 2010,  atualizada  em 2014  e  em 2016,  através  da
Resolução Nº 25 do Conselho Superior do IFBA, de 23 de maio de 2016).

1.2 Aos  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(às)
estudantes  que  necessitam  de  auxílio  para  iniciação científica e tecnológica ou
auxílio para atuação em monitoria de disciplinas específicas ou projetos de extensão
relacionados ao ensino.

1.3 Os projetos submetidos a essa seleção, relacionados aos Programas
Complementares, deverão ter como principal objetivo desenvolver ações relacionadas às
temáticas previstas nos programas, descritos no Títulos  IV, das Diretrizes e Normas da
Política de Assistência Estudantil do  IFBA, conforme listado abaixo:

1.4 – Programas Complementares – 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.

1.5.  Poderão submeter projetos  à  seleção apenas servidores  (docentes e/ou técnicos-
administrativos) do IFBA/Feira de Santana.



1.6 Cada  projeto  deverá  ter  apenas  01  (um)  orientador(a)  e  no  máximo  01 (um)
coorientador(a), devendo ambos participarem ativamente das   ações para  efeito  de
recebimento  de  certificados  emitidos  pela  DDE/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 a estudantes matriculados  nos  cursos regulares  do
IFBA/campus Feira de Santana, não havendo possibilidade de compra de material ou
pagamento a terceiros. 

2. DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS

2.1. As  inscrições  dos  projetos  deverão  ser  realizadas  por  meio  do  Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, no período de 10/05/2022 a 20/05/2022.

2.2. A ficha de inscrição (disposta no Anexo I) e o projeto (de acordo com o
modelo disponível no Anexo II) deverão ser entregues devidamente preenchidos e
assinados para a efetivação da inscrição, via SEI, e encaminhados para a unidade
CPAE.FSA.

3. DOS CRITÉRIOS DOS PROJETOS COMPLEMENTARES:

3.1 Será dada prioridade ao projeto que:

a) Atenda aos critérios estabelecidos por esse edital;

b) Contemplar maior número de estudantes a serem beneficiados com a monitoria;

c) Ter  coerência  entre  a  proposta  de  utilização  dos  recursos  financeiros  e  a
disponibilidade orçamentária para cada programa;

d) Ser exequível e considerar as demandas emergentes no contexto institucional;

e) Estar em consonância com a Política de Assistência Estudantil do IFBA, o disposto
nestas normas;

f) seja exequível e considere as demandas emergentes no contexto institucional;

Parágrafo Único: No caso dos Programas Complementares, deverão ser
observadas as questões socioeconômicas e/ou meritocráticas.



4. DA SELEÇÃO DE PROJETOS

4.1 A seleção será realizada pela Comissão da Política  de Assistência Estudantil do
IFBA/campus Feira de Santana, que terá por base as Diretrizes e Normas da Política de
Assistência Estudantil.

4.1.1 A seleção será constituída de etapas consecutivas e eliminatórias.

4.1.2 A Comissão verificará se o projeto cumpre as exigências dispostas no item 2
deste edital.

4.1.3 A Comissão avaliará a conformidade dos projetos com as Diretrizes e Normas da
Política de Assistência Estudantil do IFBA e esse edital.

4.1.4 O  julgamento  dos  projetos  deverá  ser  realizado  quando  houver  um quórum
mínimo de 50% mais um dos membros da Comissão na primeira convocação e com
qualquer número de membros participantes  para  a segunda convocação.

4.1.5 Cada orientador(a) poderá propor até 02 (dois) projetos. 

Parágrafo Único: Membro da Comissão, que esteja submetendo projetos para   este
edital, não poderá participar da reunião de avaliação dos projetos.

5. DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS

5.1 Deverão ser selecionados estudantes que contemplem os critérios
mencionados a seguir:

a) estar  devidamente  matriculado  e  frequentando  os  cursos  regulares  do
IFBA/campus Feira de Santana;

b) não estar recebendo bolsa de qualquer outro programa dentro ou fora da Instituição
(lembrando que auxílios não constituem bolsa);

c) demonstrar interesse pelas ações que o projeto propõe;

d) ter iniciativa e participação;

e) assiduidade.

6. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1 Do(a) Orientador(a)



6.1.1 São requisitos e compromissos do(a) orientador(a), tanto para submeter
quanto para permanecer atuando como orientador(a), 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 por qualquer outro motivo;

b) estar ciente das Normas e Diretrizes da Política de Assistência Estudantil do
IFBA;

c) estar adimplente com o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante - PAAE e
com o último edital dos Programas Complementares, quando for o caso.

6.1.2 São atribuições do orientador(a)

a) divulgar amplamente o projeto, escolher e indicar para bolsista o(a) 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(a)  bolsista,  com  a  devida  justificativa,  podendo indicar
novo(a)  estudante  para  a  vaga,  desde  que  o  faça  dentro  dos  prazos operacionais
definidos no programa;

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

e) acompanhar  a  frequência  do(a)  bolsista,  inclusive  verificar  sua  frequência nas
AENPEs, solicitando imediatamente a rescisão da bolsa,   em   caso   de faltas
injustificadas ou não cumprimento das atividades propostas;

f) repassar a essa Comissão, mensalmente, relatório de ações e frequência de cada
estudante bolsista vinculado aos seus projetos (conforme modelo constante no anexo
IV). Este relatório deverá ser entregue via  SEI, anexado no mesmo processo inscrito no
Edital;

g) apresentar o relatório final, em até 30 dias após o término do projeto (conforme
modelo presente no anexo VI). Este relatório deverá ser entregue via SEI, anexado
no mesmo processo inscrito no Edital;

h) encaminhar mensalmente o formulário de pagamento do bolsista para o DOF e
Setor de Assistência Estudantil (CPAE.FSA), via SEI, até o dia 15 do mês anterior
ao pagamento (consoante modelo existente no anexo V).



i) Participar do Evento Final de Apresentação dos Programas Complementares, que
possui objetivo de integração dos projetos ao final do ano letivo, a ser realizado no mês
de dezembro do ano vigente, conforme cronograma  de  execução disposto no ponto 8
deste edital;

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

6.2 Dos(as) estudantes bolsistas vinculados aos projetos

6.2.1 Os(as)  bolsistas(as)  deverão  cadastrar  seus  dados  pessoais  junto  aos
coordenadores dos respectivos projetos

6.2.2 Os(as) bolsistas(as) deverão ter conta em qualquer banco (com exceção de
conta conjunta).

6.2.3 Os(as)  bolsistas(as)  deverão  cumprir  carga  horária  de  12  (doze)  horas
semanais, a distribuição da carga horária deverá ser acordada com o(a) orientador(a)
do projeto e o(a) estudante bolsista de modo que não prejudique as atividades
acadêmicas deste.

6.2.4 Os(as) bolsistas(as) deverão executar o plano de atividades apresentado
pelo(a) orientador(a).

6.2.5 Os(as) bolsistas(as) deverão comparecer,  quando  forem  convocados por essa
Comissão, para preenchimento de formulários, entrevistas, reuniões e para outras
atividades relacionadas ao projeto que participa.

7. DAS BOLSAS VINCULADAS AOS PROJETOS/PROGRAMAS
COMPLEMENTARES

7.1 Esta modalidade de bolsa visa incentivar a participação dos(as) estudantes em
atividades que possibilitem a complementação e aprimoramento da aprendizagem
através da troca de saberes   entre   seus pares  e  do(a)  estudante  bolsista  com o(a)
orientador(a), no contexto de uma temática relevante prevista nas Diretrizes e Normas
da Política de Assistência  Estudantil  do  IFBA,  via  Programas  Programas
Complementares. Todas as atividades a serem desenvolvidas pelos(as) estudantes
bolsistas deverão ter a supervisão direta do(a) orientador(a).



7.2 Considerando o recurso da Política de Assistência Estudantil serão ofertadas 4
(quatro) bolsas, no valor de R$200,00 (duzentos reais)

7.3 A vigência da bolsa será de, no máximo, 06 (seis) meses, correspondente aos
meses de julho a dezembro de 2022.

7.4 O número máximo de bolsas por projeto será de 01 (uma), podendo a Comissão de
Assistência  Estudantil  avaliar  este  quantitativo,  dependendo  do número de projetos
aprovados e/ou bolsas disponíveis.

7.5 A bolsa poderá ser cancelada por desistência, baixa frequência, baixo desempenho
nas atividades do projeto ou trancamento de matrícula do(a) estudante bolsista.

8.0 DO CRONOGRAMA

Tabela 1 – Cronograma do Edital
Atividade Período Local

Publicação do Edital 09/05/2022 Sítio do IFBA e redes
sociais

Período de inscrição de projetos
10/05/22 a
20/05/22 Via SEI

CPAE.FSA
Análise dos projetos 23/05/22 a

27/05/22 ------

Resultado preliminar 30/05/22
Sítio do IFBA e redes

sociais
Período para  recursos 31/05/22 a

02/06/22

Via SEI CPAE.FSA –
PRÓPRIO PROCESSO

DA
INSCRIÇÃO

Avaliação dos recursos 03/06/22 a
07/06/22 -----

Resultado final
08/06/22

Sítio do IFBA e redes
sociais

Orientação aos(às) proponentes e
Seleção dos estudantes;

Formalização, assinatura do
termo de compromisso e entrega

dos documentos dos(as)
estudantes

bolsistas. (via SEI)

09/06/22 a
30/06/22

------

Desenvolvimento das ações dos
projetos aprovados

01/07/22 -------



Apresentação dos resultados Até 01/02/23
---------

9  DO VALOR E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS
RECURSOS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

9.1 O  valor  disponível  para  fomento  dos  Programas  Universais  e  Programas
Complementares e  suas respectivas linhas de ações seguem a base  de cálculo de
rateio das Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil.

9.2 O recurso da Política de Assistência Estudantil que será disponibilizado, em 2022,
para pagamentos das bolsas dos projetos vinculados aos programas integrantes deste
edital, (como consta no item 7), é de   R$ 4.800,00 (quatro mil  e  oitocentos reais),
mediante avaliação da Comissão de Assistência Estudantil.

9.3  A aprovação da execução do valor destinado aos Programas Complementares é
condicionada à liberação do saldo previsto pelo ME.

10. DO RESULTADO

10.1 A divulgação do resultado final está prevista para até o dia  08 de junho de
2022.

10.2 Os(as) coordenadores(as) dos projetos aprovados deverão ficar atentos, após
a divulgação do resultado final, ao e-mail que será encaminhado pela Comissão da
Política de Assistência Estudantil para devidas informações dos projetos.

10.3 Os(as) estudantes participantes dos projetos aprovados dever-se-ão apresentar,
após a divulgação do resultado, ao(à) orientador(a) para a formalização, assinatura do
termo de compromisso e entrega dos documentos. O termo de compromisso deverá
ser preenchido e anexado como documento externo no mesmo processo de inscrição,
e ser devidamente  assinado  pelo  orientador  do  projeto.  Neste  mesmo  processo,
deverão ser anexados os documentos do orientando.

10.4 Em cumprimento às Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil
do IFBA, os(as) orientadores(as) e os(as) estudantes participantes dos projetos
aprovados poderão ser convocados, a qualquer tempo por essa Comissão  para
preenchimento  de  formulários,  entrevistas,  reuniões  e  para outras atividades
relacionadas à linha de ação do projeto que participa.



11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

11.1 Este edital fica sujeito a alterações que serão divulgadas no endereço  
eletrônico http  s  :  //  p      o  r  t  a  l  .  i      f  b  a  .  e  d  u.b  r      /  f  e  i  r  a  -      d  e  -  s  a  nt  a  n  a  

11.2 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

11.3 Os casos não previstos neste edital serão analisados, julgados e resolvidos
através do trabalho conjunto dessa Comissão, da Direção Geral e  do Departamento
de Ensino do campus.

11.4 O certificado de Conclusão do programa/projeto será concedido mediante a
entrega do Relatório de Final de Atividades Desenvolvidas.

Feira de Santana, 09 de maio de 2022.

https://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana
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