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EDITAL 01/2022 
 

O Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA, CAMPUS FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições 
legais, conforme lhe confere a Portaria nº 3298, publicada no Diário Oficial da União de e 16 
de setembro de 2021, combinado com o que dispõe a Lei nº 8.112/1990, torna público Edital 
para seleção de Projetos de Extensão com recursos do Programa Complementar de Extensão 
vinculado à Política da Assistência Estudantil, com base no disposto na Resolução n° 
25/2016/CONSUP/IFBA, aprovada em 23/05/2016. 

I. DO OBJETIVO 

Art. 1º O presente edital tem o objetivo de selecionar Projetos de Extensão a serem 
executados no ano letivo de 2022 no âmbito do IFBA, Campus de Feira de Santana. Os 
projetos deverão estar relacionados ao ensino, conforme exigência do parágrafo único do 
Art. 144 da Resolução nº 25/2016/CONSUP/IFBA. 

II. DAS DEFINIÇÕES E DIRETRIZES 

Art. 2º Segundo o Regimento Geral do IFBA, no Capítulo III do seu Regime Didático-
Científico, as ações e atividades de extensão constituem um processo educativo, cultural e 
científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar a relação 
transformadora entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e a 
sociedade. As atividades de extensão têm como objetivo apoiar o desenvolvimento social 
através da oferta de cursos e realização de projetos específicos. 

Art. 3º Os cursos de extensão são oferecidos com o propósito de divulgar conhecimentos 
tecnológicos à comunidade. 

Art. 4º As atividades de extensão poderão ocorrer na forma de serviços, programas culturais, 
consultorias, cursos, treinamentos, assessorias, transferência de tecnologias, auditorias e 
ações similares, visando à integração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia com os segmentos da sociedade. 

Art. 5º De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.416/2010, constitui definição importante 
para Projetos de Extensão, ações formalizadas com objetivo específico e prazo determinado, 
visando resultado de mútuo interesse para a sociedade e para a comunidade acadêmica. 

Art. 6º São diretrizes para a elaboração dos projetos: 

I. Partir de uma demanda externa, ou de iniciativa do Campus, desde que 
tenha a anuência expressa da comunidade/entidade a ser beneficiada, como 
forma de garantir a sua viabilização; 

II. Ações que se articulem com políticas públicas oportunizando o acesso e a 
melhoria do ensino público, da educação profissional e da inclusão social no 
entorno do Campus; 
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III. Ter como público-alvo prioritário membros da comunidade externa ao 
Campus para atendimento de demandas da sociedade no desenvolvimento de 
ações de caráter científico, tecnológico, social, ambiental, cultural ou 
desportivo. 

 

III. DAS ÁREAS TEMÁTICAS 

Art. 7º Os projetos, ao serem submetidos, devem ser enquadrados em uma das áreas 
temáticas abaixo relacionadas: 

I. Área Ambiental: contribuição para proteção e recuperação ambiental; 

II. Transferência Tecnológica: implantação, orientação e informe sobre o uso 
de técnicas produtivas em instituições, associações, cooperativas ou 
empresas regionais; 

III. Transferência de Tecnologia Rural: contribuição com a produtividade e a 
qualidade de vida humana na zona rural por meio de técnicas e informações; 

IV. Gestão: contribuição com a gestão  de pessoas  e negócios em microempresas 
e outras instituições; 

V. Jogos Educacionais: promoção do uso de jogos educacionais entre 
estudantes,com prioridade aos jogos já desenvolvidos no campus; 

VI. Segurança do Trabalho: realização de campanhas, trabalhos ou cursos 
educativos na prevenção de acidentes laborais no município; 

VII. Tema livre: projetos não enquadrados nos temas anteriores. 

 

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 8º Serão destinados no total o valor de R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais) 
provenientes da Política da Assistência Estudantil, conforme deliberação da Comissão de 
Gestão da Assistência Estudantil do Campus, para concessão de bolsas a estudantes 
matriculados em cursos técnicos ou superiores deste Campus durante a realização das 
atividades previstas nos projetos de extensão selecionados por este edital, ao longo do ano 
letivo de 2022. 

V. DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS 

Art.9° Estão aptos a submeter propostas de projetos docentes e técnicos administrativos 
pertencentes ao quadro efetivo de servidores do IFBA - Campus de Feira de Santana, desde 
que não se encontrem inadimplentes com a Coordenação de Extensão (COEX) do campus 
ou com a PROEX (Pró-Reitoria de Extensão), em função de projetos de extensão 
selecionados através de editais anteriores a 2022. 
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Art. 10 Docentes substitutos só poderão participar do presente edital na condição de 
membros de equipe dos projetos ora propostos e submetidos, durante a vigência de seu 
contrato. 

Art. 11 O(a) coordenador(a) e os membros de equipe dos projetos propostos não poderão 
estar afastados das atividades acadêmicas e/ou administrativas durante a vigência do projeto. 

Art. 12 O(a) coordenador(a) de projeto proposto, se docente, deverá registrar a carga horária 
relativa àquele projeto em seu plano de atividades docentes (PIT), da forma como disposto 
na Portaria nº 2.478/2016/IFBA, que dispõe sobre a alocação da carga horária das atividades 
dos docentes no âmbito do IFBA. 

Art. 13 Cada servidor(a) só poderá apresentar, na condição de coordenador(a), uma única 
proposta, não estando impedido de participar como membro da equipe de outros projetos 
propostos e submetidos ao presente edital. 

Art. 14 Projetos poderão ser submetidos no período estabelecido no cronograma de 
execução deste edital, pelo preenchimento e assinatura de minuta de projeto (ANEXO I), 
Declaração da Chefia Imediata (Anexo II), Termo de Adimplência (ANEXO III), e envio 
dos mesmos para a Coordenação Extensão através de Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) disponível no endereço http://sei.ifba.edu.br. 

Parágrafo único. No âmbito do SEI, a submissão consistirá na abertura e 
encaminhamento de processo com a minuta de projeto (ANEXO I), Declaração da 
Chefia Imediata (Anexo II), Termo de Adimplência (ANEXO III) para a unidade 
COEX.FSA. 

Art. 15 O proponente é responsável por executar seu projeto em conformidade com normas 
e leis brasileiras gerais e específicas eventualmente cabíveis ao projeto, a exemplo de normas 
de segurança, ética e higiene. O IFBA, assim como as coordenações envolvidas, não propõe 
nem apoiam qualquer violação de normativos. 

Art. 16  O Protocolo de Biossegurança do IFBA deve ser utilizado como orientação geral no 
que se refere à condução da Comunidade Acadêmica do IFBA, para que as  atividades 
presenciais sejam realizadas com segurança. 

VI. DA SELEÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO 
DOS PROJETOS SELECIONADOS 

Art. 17 Os projetos de extensão devem atender ao estabelecido nos Arts. 1 a 6 deste edital, 
focando em transferir para a comunidade externa o conhecimento e a pesquisa já 
disponível, ou que sejam de fácil disponibilização, de forma ao projeto ocupar a maior parte 
de seu tempo de duração na transferência destes saberes, e não na pesquisa ou no 
desenvolvimento do conhecimento ou produto a ser transferido. 

Art. 18 Será avaliada a exequibilidade do projeto em relação ao seu cronograma, a 
disponibilidade da infraestrutura necessária à proposta, a qualificação da equipe executora e 
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a adimplência do proponente com a COEX. 

Art. 19 É obrigatório o envolvimento de, pelo menos, um estudante do campus em cada 
projeto de extensão selecionado, sendo ele bolsista e/ou voluntário. 

Art. 20 Caso o projeto não esteja de acordo com os Art. 16, 17 e 18, o mesmo será 
desenquadrado. 

Art. 21 Os resultados preliminares de seleção das propostas de projetos será divulgado 
endereço 
(https://portal.ifba.edu.br/feiradesantana)  

Art. 22 Os resultados preliminares podem ser reavaliados após interposição de recursos em 
período estabelecido no cronograma deste edital, ocasião na qual proponentes poderão 
defender sua proposta. 

Art. 23 Uma vez divulgado o resultado preliminar de seleção, o proponente do projeto 
poderá interpor recurso em período igualmente estabelecido no cronograma de execução 
deste edital. 

Parágrafo único. A interposição do recurso consistirá no encaminhamento, por 
intermédio do SEI, de formulário constante no ANEXO X deste edital, devidamente 
preenchido e assinado, para a Coordenação de Extensão, na unidade COEX.FSA. 

Art. 24 Os resultados definitivos de seleção das propostas de projetos será divulgado endereço 
(https://portal.ifba.edu.br/feiradesantana)  

Art. 25 A avaliação das propostas de projetos submetidos seguirá a pontuação descrita no 
barema constante no ANEXO IV deste edital. 

Art. 26 A avaliação das propostas ficará a cargo da Comissão Interna de Avaliadores dos 
Projetos de Extensão 2022/2023 (Portaria nº 04 de 07 de março de 2022).  

Art. 27 Cabe à Comissão Interna de Avaliadores dos Projetos de Extensão 2022/2023 
selecionar as propostas de projetos de extensão submetidas ao presente edital. 

Art. 28 O(a) coordenador(a) e os membros de equipes dos projetos propostos podem ser um 
dos membros da Comissão Interna de Avaliadores dos Projetos de Extensão 2022/2023. 
Entretanto, nesse caso, a proposta não poderá ser analisada pelo membro da Comissão que 
estiver como proponente ou membro da equipe da proposta. 

 

VII. DA PARTICIPAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

Art. 29 Somente estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos ou superiores do 
campus e com efetiva frequência poderão concorrer às vagas de bolsista ou voluntário, para 
compor as equipes dos projetos selecionados através do presente edital. 

Art. 30 A seleção dos bolsistas obedecerá aos critérios de mérito acadêmico e/ou de 
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vulnerabilidade socioeconômica. 

Art. 31 O      resultado       da       seleção       dos       estudantes       será       amplamente 
divulgado pelo(a) coordenador(a) da proposta.     

Art. 32 Uma vez selecionado, o estudante deverá apresentar à COEX: 

I. Termo de compromisso constante no ANEXO VI deste edital devidamente 
preenchido e assinado; 

II. Comprovante de matrícula; 

III. Cópia de documento de identidade; 

IV. Cópia de documento que constem os dados bancários (para pagamento da 
bolsa); 

V. Plano de Trabalho constante no ANEXO V deste edital devidamente 
preenchido e assinado pelo discente e pelo coordenador do projeto . 

Art. 33 Os estudantes, bolsistas e voluntários, deverão dedicar uma carga horária de 12 
(doze) horas semanais para as atividades do projeto, a serem registradas mensalmente em 
folha de frequência constante no ANEXO VIII deste edital. A folha de frequência deverá ser 
entregue, pelo(a) coordenador(a) do projeto, à COEX no final de cada mês, assinada pelo 
estudante e pelo coordenador do projeto, a partir do que se solicitará pagamento da bolsa 
daquele mês junto ao setor financeiro do Campus. 

 

VIII. DAS BOLSAS 

Art. 34 Serão disponibilizadas 04 (quatro) bolsas a estudantes para atuarem nos projetos 
selecionados, com vigência de oito meses, no período de 30/05/2022 a 30/12/2022, com 
valor mensal de R$ 200,00. 

 
Art. 35 Cada projeto selecionado poderá ser contemplado, a princípio, com apenas uma 
bolsa. Caso o quantitativo de projetos selecionados vier a ser inferior ao quantitativo de 
bolsas disponibilizadas, a bolsa remanescente será redistribuída por ordem de classificação 
entre aqueles projetos com maior número de pessoas atendidas. 

Art. 36 A bolsa poderá ser interrompida e reiniciada, caso o calendário sofra alterações por 
motivo de paralisações ou outros quaisquer. 

Art. 37 O pagamento das bolsas aos estudantes será realizado exclusivamente via rede 
bancária. Cada estudante selecionado para atuar como bolsista ficará responsável em 
entregar seus dados bancários à COEX em tempo hábil. 

Art. 38 O pagamento da bolsa não configura vínculo empregatício de qualquer natureza com 
o estudante, nos termos do Art. 82 da Lei Federal nº 9.394/1996, de 20/12/1996 (Lei de 
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Diretrizes e Bases de Educação Nacional). 

Art. 39 É vedado o acúmulo das bolsas ofertadas por este edital, durante a vigência destas, 
com quaisquer outras bolsas, com exceção daquelas oriundas do PAAE (Programa de 
Assistência e Apoio ao estudante). 

Art. 40 É vedada a participação do estudante bolsista selecionado por este edital em 
atividades de estágio, a menos que o projeto e o estágio tenham o mesmo objetivo no mesmo 
tema. 

Art. 41 O coordenador do projeto, a equipe de servidores envolvida, os estudantes bolsistas 
e os voluntários receberão certificados de acordo com sua função descrita no projeto e no 
relatório. Os certificados de cursos serão assinados pelos coordenadores do projeto e da 
COEX. 

IX. DO DESLIGAMENTO DO BOLSISTA  

Art. 42 Constituem motivos para desligamento do bolsista: 

I. Conclusão ou abandono do curso; 

II. Trancamento ou cancelamento de matrícula; 

III. Descumprimento da carga horária estabelecida para o desenvolvimento das 
atividades do projeto; 

IV. O não cumprimento das atividades do projeto; 

V. Impedimento relacionado com a continuidade do projeto por parte do 
coordenador do projeto, tanto de ordem administrativa como acadêmica; 

VI. Constatação de descumprimento do disposto no presente edital, bem como 
descumprimento do disposto no termo de compromisso firmado pelas partes. 

Art. 43 A bolsa poderá ser interrompida por qualquer uma das partes, desde que ambas 
estejam cientes. Para tanto, será necessário o preenchimento de formulário de desligamento, 
com justificativa por escrito, apresentada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. A 
substituição do bolsista ou do coordenador poderá ser feita apenas uma vez antes de 
ultrapassar 2/3 (dois terços) do período de vigência da bolsa. 

Art. 44 Havendo desistência ou desligamento de bolsista de determinado projeto, deverá ser 
convocado para substituí-lo o próximo candidato com maior pontuação que conste na lista 
de classificação de seleção promovida pelo processo seletivo deste edital, pelo que convém 
que o proponente do projeto selecione mais de um estudante em sua seleção. 

Art. 45 Não havendo mais candidatos interessados, classificados na lista de classificação, 
novo processo seletivo extemporâneo poderá ser realizado pelo coordenador do projeto, 
desde que tal seleção seja finalizada antes de 2/3 (dois terços) do período de vigência da 
bolsa. 
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Parágrafo único. Para a realização do processo seletivo extemporâneo, devem ser 
observadas as mesmas disposições contidas na seção de participação e seleção de estudantes 
deste edital, no tocante aos critérios de seleção. 

X. DO CRONOGRAMA 
 

ETAPA PERÍODO  LOCAL 

Lançamento do edital 20/04/2022 Sítio do IFBA 

Submissão das propostas 20/04 a 28/04/2022 SEI 

Resultado preliminar da homologação das propostas  

Interposição de recursos da homologação das 
propostas 

Resultados definitivos  homologação das propostas 
após julgamento dos recursos 

Avaliação pela Comissão Interna do Campus 

29/04/2022 

02/05/2022 
 

03/05/2022 
 

04 a 13/05/2022 

 

Sítio do IFBA 

SEI 
 

Sítio do IFBA 
 

- 

Resultados preliminares de seleção das propostas 17/05/2022 Sítio do IFBA 

Interposição de recursos de seleção das propostas 18/05/2022 SEI 

Resultados definitivos de seleção das propostas após 
julgamento dos recursos 

19/05/2022 Sítio do IFBA 

 
Seleção de estudantes pelos proponentes dos projetos 20/05 a 25/05/2022 - 

Resultado preliminar de seleção dos estudantes 26/05/2022 - 

Interposição de recursos dos estudantes 27/05/2022 - 

Resultado definitivo de seleção dos estudantes 30/05/2022 - 

Período de atividades dos projetos selecionados 30/05/2022 a 30/12/2022 - 

Entrega de relatório final 10/02/2023 SEI 
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XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 46 O cronograma de execução deste edital estará suscetível a alterações, a critério da COEX, 
desde que divulgadas oportunamente no endereço https://portal.ifba.edu.br/feiradesantana 

Art. 47 Ao final do projeto, cada estudante bolsista e/ou voluntário deverá entregar ao coordenador 
do projeto seu relatório final (conforme modelo constante no ANEXO VIII deste edital), de caráter 
individual, no qual conste resultados por ele obtidos, apresentando-os posteriormente em seminário 
a ser realizado em período oportuno. 

Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações expressas no caput deste artigo implicará em 
inadimplência dos estudantes. 

Art. 48 Os coordenadores dos projetos deverão, obrigatoriamente, ao final do projeto, entregar à 
COEX relatório aludido no Art. 47, além de relatório final com seus próprios resultados (conforme 
modelo constante no ANEXO IX deste edital). 

Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações expressas no caput deste artigo implicará 
na inadimplência dos coordenadores dos projetos. 

 

  Art. 49  Apresentar obrigatoriamente sua produção extensionista, na Semana de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, promovida pelo IFBA Campus Feira de Santana. 

 

Art. 50 A submissão de projetos por parte dos coordenadores e a inscrição dos estudantes implicam 
em plena concordância com os termos do presente edital. 

Art. 51 Os casos não previstos e omissos no presente edital, relacionados às bolsas dos estudantes, 
serão resolvidos pela Coordenação de Extensão do IFBA Campus Feira de Santana. 

 
 
 
 
 
 

Feira de Santana, em  20 de abril de 2022. 
 

Luiz Gomes Forte Neto 
Diretor-Geral 




