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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO Nº 64, DE 28 DE JULHO DE 2022.

 
Institui e regulamenta a normatização e os procedimentos para implementação
da verificação das Vagas Reservadas às Ações Afirmativas/Cotas Sociais com
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita dos(as)
candidatos(as) optantes nos Processos Seletivos geridos pelo IFBA, para os fins
de preenchimento das vagas reservadas nos cursos de educação profissional de
nível médio, graduação e pós-graduação do Instituto Federal da Bahia. 
 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO o processo SEI nº 23278.002153/2021-70;
CONSIDERANDO o que foi homologado na 3ª Reunião Ordinária do CONSUP/IFBA, realizada em
14/07/2022;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/1996 (LDB), que reafirma a garantia do direito à educação estabelecida pela
Constituição Federal e preconiza que o ensino deve ser ministrado com base nos princípios de igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola (Art.3 - I, da Lei 9394/96);
CONSIDERANDO a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino
técnico de nível médio;
CONSIDERANDO a Portaria 18 do MEC, de 11 de outubro de 2012, que Dispõe sobre a implementação das
reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o
Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação no âmbito do Instituto Federal da Bahia dos
procedimentos de verificação de renda familiar, com finalidade de garantir que as vagas em processos seletivos
destinadas aos/às candidatos/as com o perfil de renda estabelecido pela Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
sejam, com efeito, preenchidas por pessoas efetivas de direito.
 

RESOLVE:
 
Art. 1º Instituir e regulamentar a normatização e os procedimentos para implementação da verificação das
Vagas Reservadas às Ações Afirmativas/Cotas Sociais dos(as) candidatos(as) optantes nos Processos Seletivos
geridos pelo IFBA, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, para os fins de
preenchimento das vagas reservadas nos cursos de educação profissional de nível médio, graduação e pós-
graduação do Instituto Federal da Bahia.      
 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art.2º Ficam estabelecidos, por meio desta Resolução, normas e procedimentos regulamentares para a
verificação das condições de Ingresso por Reserva de Vagas para Ações Afirmativas/ Cotas Sociais com renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita dos/as candidatos/as optantes pelos Processos
Seletivos do IFBA-PROSEL e do Sistema de Seleção Unificada/SISU-MEC nos cursos de educação
profissional de nível médio, graduação e de pós-graduação do instituto Federal da Bahia.
 

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

 
Art. 3º  Esta Resolução respalda-se nos seguintes princípios:
I – do respeito à dignidade da pessoa humana;
II – da observância do contraditório e da ampla defesa;
III – da garantia de padronização e de igualdade de tratamento entre os(as) candidatos(as) submetidos à
verificação de autodeclaração na mesma seleção pública;
IV – do atendimento ao dever de autotutela da legalidade pela administração pública;
V - garantia  da  efetividade  da  ação  afirmativa de reserva de Vagas aos(as) candidatos (as) optantes nas
Ações Afirmativas/Cotas Sociais, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita,
nos Processos Seletivos geridos pelo IFBA.
 

CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES

 
Art. 4º  Para efeito desta Resolução, com base na Portaria Normativa nº 18 de 11/10/2012, considera-se: 
 I - concurso seletivo: o procedimento por meio do qual se selecionam os(as) estudantes para ingresso no
ensino médio ou superior, excluídas as transferências e os seletivos destinados a portadores de diploma de
curso superior;
 II - escola pública: a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público,
nos termos do inciso I, do art. 19, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
 III - família: a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas
que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas
moradoras em um mesmo domicílio;
 IV - Morador: a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data de
inscrição do(a) estudante no concurso seletivo da instituição federal de ensino;
 V - renda familiar bruta mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família,
calculada na forma do disposto na Portaria nº 18/2012;
 VI - renda familiar bruta mensal per capita:  a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da
família, calculada na forma do art. 7º da Portaria nº 18/20.
 

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES  DA VERIFICAÇÃO DE RENDA

 
Art.5º A Comissão de Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda deve ser
constituída, por meio de edital de chamada pública no âmbito da reitoria, para atuação nos campi do IFBA, no
período de matrícula de cada campus.
Parágrafo Único: As comissões de verificação de cada campus deverão estar subordinadas  ao
Departamento/Direção de Ensino ou à Coordenação de Gestão da Assistência Estudantil do campus, quando
houver.
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Art.6º O(A) servidor(a) efetivo(a) do IFBA pode se candidatar para atuarem na Comissão de Verificação da
Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, sendo
remunerados(as) mediante Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), de acordo com o Decreto
6.114, de 15 de maio de 2007, da Presidência da República e Portaria 1.084, de 02 de setembro de 2008, do
Ministério da Educação. e Resolução 14/2008 -  CEFET-BA
Parágrafo Único - O(A) servidor(a) afastado(a), por qualquer motivo, não poderá compor a  Comissão de
Verificação Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda.
 
Art.7º O(A) colaborador(a) sem vínculo com o IFBA poderá concorrer para atuação na Comissão de
Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda.
Parágrafo único : os créditos orçamentários para remunerar a GECC prevista no artigo 6º e o serviço por tarefa
pessoa física previsto no artigo 7º serão custeados com créditos da LOA , na Ação 2994 - Assistência
Estudantil e fonte 0100 - Recursos Ordinários e Natureza de despesa 339036;
 
Art.8º Os(As) servidores(as) e os(as) colaboradores(as) sem vínculo com o IFBA, interessados(as) em atuar por
tempo determinado na Comissão de Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda
e Comissão Recursal, deverão realizar o cadastro de acordo com os seguintes requisitos:
I - Poderá cadastrar-se qualquer servidor(a) ativo do IFBA que preencha os requisitos mínimos exigidos para
atividade a ser desempenhada;
II - Colaboradores(as) sem vínculo com o IFBA, poderão cadastrar-se, se pessoa física, que esteja em dias com
as obrigações eleitorais, tenha número de CPF ativo, em situação regular (certidão negativa) na Receita Federal
e preencha os requisitos mínimos exigidos para atividade a ser desempenhada.
Parágrafo único: as atividades a serem desempenhadas bem como os requisitos necessários para cada função
deverão constar do  edital de chamada pública.
 
Art. 9º - Aos membros da Comissão de Verificação Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda
será assegurada a contraprestação pecuniária pelos procedimentos de verificação de renda, sendo a participação
devidamente comprovada mediante controle das horas trabalhadas, a ser definida por normativa específica.
I - O(A) servidor(a) integrante da Comissão de Verificação fará jus a uma gratificação correspondente às horas
trabalhadas, além da sua carga horária normal de trabalho, conforme Tabela da GECC – Gratificação por
Encargos de Cursos e Concursos, segundo legislação vigente.
 
Art.10. O(A) colaborador(a) sem vínculo com a IFBA perceberá uma remuneração correspondente ao período
trabalhado (valor hora x número de horas trabalhadas) na referida Comissão, creditado em conta bancária em
seu nome.
Parágrafo Único. É de inteira responsabilidade do(a) interessado(as) as despesas com transporte e alimentação.
 

CAPÍTULO V
DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA FAMILIAR

 
Art. 11. A renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o artigo 7ª, da Portaria Normativa
nº 18 de 11/10/2012, consoante aos seguintes procedimentos:
I – calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o(a)
estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de matrícula do(a) candidato
optante pela Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda.
II – calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados, após a aplicação do disposto no inciso I do
caput.
III – divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do caput pelo número de pessoas da
família do(a) candidato(a) optante pela Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda.
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IV - O valor do salário mínimo nacional vigente, utilizado como referência para o cálculo de renda, deverá
estar disposto no Edital dos processos seletivos geridos pelo IFBA.
 
Art. 12. Conforme Parágrafo Primeiro do Art. 7 da Portaria Normativa nº 18, de 11/10/2012, para o cálculo da
renda per capita familiar serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da
família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens
móveis e imóveis.
 
Art. 13. Estão excluídos do cálculo de que trata o Art. 12, o disposto nos incisos I e II,  de acordo com  o
Parágrafo Segundo do Art. 7 da Portaria Normativa nº 18, de 11/10/2012, a saber:
I - os valores percebidos a título de:
a) auxílios para alimentação e transporte;
b) diárias e reembolsos de despesas;
c) adiantamentos e antecipações;
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros;
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e
II - os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas:
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem – Pró-Jovem;
e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população
atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou
Municípios;
 
Art. 14. Em atendimento ao Art. 1º da Portaria nº 1.282, de 22 de março de 2021, não será computado para o
cálculo da renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário-mínimo ou o Benefício de
Prestação Continuada (BPC/LOAS) concedido a idoso, acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou a
pessoa com deficiência, para a concessão do BPC/LOAS, diante do disposto no § 14 do art. 20 da Lei nº 8.742,
7 de dezembro de 1993, incluído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
 
Art. 15. Poderá  ser  realizada  consulta  a  cadastros  de  informações  disponíveis na base de dados de
entidades e órgãos públicos, caso necessário, a fim de auxiliar na verificação da renda, bem como confirmar a
veracidade das informações prestadas pelos(as) candidatos(as).
 
Art. 16. O(A) candidato(a) optante pela Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda,  ou  seu 
procurador  legalmente  constituído,  será  o  único(a) responsável  pelo correto  e  completo  preenchimento 
de  todos  os  formulários  e  pela  entrega  da documentação comprobatória completa.
 

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO

ECONÔMICA FAMILIAR
 
Art. 17. A verificação da autodeclaração da situação econômica familiar consiste na análise dos documentos
comprobatórios apresentados pelo(a) candidato(a) com informações de renda, com base na legislação vigente, e
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deve ser publicada em edital dos processos seletivos geridos pelo IFBA.
Parágrafo único. A verificação da situação econômica familiar será realizada em conformidade com a Portaria
Normativa nº 18 do MEC, de 11 de outubro de 2012 e suas alterações.
 
Art.18. A autodeclaração do(a) candidato(a) Ingresso por Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e
Renda goza da presunção relativa de veracidade.
§ 1º  Sem prejuízo do disposto no caput, as informações do(a) candidato(a) serão confirmadas mediante
procedimento de verificação da autodeclaração da renda familiar.
§ 2º A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do(a) candidato(a) prevalecerá em caso
de dúvida razoável.
 
Art. 19. Para a Verificação das Condições de Ingresso por Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e
Renda, os Departamentos/Direções de Ensino dos campi devem garantir espaço adequado, ventilado e com os
equipamentos e materiais necessários para a realização da atividade.
 
Art. 20. Será ofertado Plantão de atendimento aos candidatos pela Comissão de Verificação da Reserva de
Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda  para orientação e conferência de documentos comprobatórios
da situação de renda informada, de acordo com dias e horários estabelecidos para a matrícula.
 
Art. 21. O(a) candidato(a) optante pela Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda poderá
apresentar-se pessoalmente ou ser representado, mediante procuração particular e documento de identificação
do(a) representante;
 
Art. 22. A validação  dos  documentos apresentados pelos(as) candidatos(as) será realizada pela Comissão de
Verificação Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda constituída para essa finalidade nos
períodos de  matrícula, de acordo com cronograma dos editais geridos pelo IFBA.
Parágrafo único. Os documentos a serem apresentados pelos(as) candidatos(as) deverão estar elencados no
edital do processo seletivo correspondente.
 
Art. 23. Nos casos de deferimento da situação de Ingresso por Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas
Sociais e Renda com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, os(as) candidatos
(as) serão encaminhados(as) para efetivação de matrícula, com o Checklist assinado por um membro da
Comissão de Verificação de Renda. 
 
Art. 24. Os(As) candidatos (as) que tiveram a situação de Ingresso por Reserva de Vagas Ações
Afirmativas/Cotas Sociais e Renda com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita
indeferida, poderão impetrar recurso de acordo com o estabelecido no Capítulo VI desta resolução.
 

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE

INGRESSO POR RESERVA DE VAGAS PARA AÇÕES AFIRMATIVAS/COTAS SOCIAIS E RENDA
 
Art.25. A Comissão Recursal tem a competência de avaliar e emitir parecer final sobre os recursos interpostos
por candidatos(as) declarados(as) de renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salários
mínimo e será formada por no mínimo três servidores(as), dentre os quais um será profissional do serviço
social e/ou área contábil, para emissão de parecer.
 
Art.26. É de responsabilidade do Departamento de Ensino constituir comissão para análise de recurso,
composta por membros distintos dos participantes nas Comissão de Verificação da Reserva de Vagas Ações
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Afirmativas/Cotas Sociais e Renda.
 
Art. 27.  O recurso consiste, exclusivamente, na solicitação, em forma de requerimento previsto no Edital dos
processos seletivos geridos pelo IFBA, que  deverá ser encaminhado ao Departamento ou Diretoria de Ensino
do campus para qual o(a) candidato(a) concorrer à vaga.
 
Art. 28.  O(A) candidato(a) que tiver sua solicitação de Ingresso por Reserva de Vagas Cotas Sociais com renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, indeferida, poderá interpor recurso ao resultado.
 
Art. 29.O parecer com o motivo do indeferimento será emitido pela Comissão de Verificação da Reserva de
Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda e entregue ao(à) candidato(a) ou seu(sua) representante legal.
 
Art. 30. O prazo para interpor recurso em face do indeferimento será de 2 (dois) dias, contados a partir do
recebimento do parecer emitido pela Comissão de Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas
Sociais e Renda.
 
Art. 31. Na  interposição de recurso   será   permitida   a   juntada   de   documentação   obrigatória   e/ou
complementar,  se  for  o  caso,  não  sendo  possível a alteração  da  composição do  grupo familiar por parte
do (a) candidato (a).
 

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS

 
Art. 32. No caso de denúncia quanto à veracidade das informações declaradas por pessoa ingressante em vaga
reservada dos processos seletivos geridos pelo IFBA, o(a) autor(a) poderá apresentar, a qualquer tempo,
denúncia formal, acompanhada por indícios de fraude, para a ouvidoria do IFBA . Esta denúncia deverá ser
encaminhada à Proen e será analisada por Comissão para Verificação de Denúncia instaurada com essa
finalidade.
 
Art. 33. A Direção do campus deverá constituir  Comissão para Verificação de Denúncia devendo ser composta
por no mínimo 3 membros distintos da Comissão de Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas
Sociais e Renda e da Comissão Recursal.
 
Art. 34. O processo de verificação da denúncia ocorrerá mediante notificação oficial, emitida pela Pró-Reitoria
de Ensino e comunicada pela Direção do campus onde o(a) estudante estiver matriculado(a).
Parágrafo único. O(A) estudante denunciado(a) receberá notificação escrita com registro de confirmação de
recebimento e/ou correspondência registrada para comparecimento obrigatório à Comissão de Verificação de
denúncia, conforme data, hora e local indicados.
 
Art. 35. Os procedimentos para apuração das denúncias serão estabelecidos pela Comissão para Verificação de
Denúncia, levando-se em consideração a presente Resolução, bem como as condições de ingresso por reserva
de vaga disposto nos editais dos processos seletivos geridos pelo IFBA.
 
Art. 36. A Comissão para Verificação de Denúncia poderá solicitar, caso necessário, documentação
complementar comprobatória da sua condição de ingresso, realizar entrevista e visita domiciliar, além de
consultas a cadastros de informações socioeconômicas de órgãos governamentais.
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Art. 37. O resultado da verificação da denúncia será lançado individualmente, em formulário próprio, intitulado
Parecer, onde será registrada a permanência ou não do(a) estudante na Instituição, por  Reserva de Vagas Ações
Afirmativas/Cotas Sociais e Renda.
 
Art 38. No caso de ser acatada a denúncia o(a) estudante poderá interpor recurso em formulário próprio, não
sendo permitida a inclusão de novos documentos.
 
Art. 39. Os documentos e os registros da situação de ingresso do(a) estudante, por Reserva de Vagas Ações
Afirmativas/Cotas Sociais e Renda no IFBA deverão ser arquivados na Coordenação de Registros Acadêmicos
de cada campus, atentando-se para as orientações dos instrumentos técnicos arquivísticos aprovados pela
Portaria AN nº 47, de 14 de fevereiro de 2020.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 40.  Constatada, posteriormente à matrícula, a declaração falsa emitida pelo(a) estudante, em procedimento
que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, implicará no cancelamento de sua matrícula junto ao IFBA,
sem contudo incorrer em prejuízo das sanções penais.
 
Art. 41. Os procedimentos para verificação das vagas dos (as) candidatos(as) optantes pela Reserva de Vagas
Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda serão descritos em edital próprio de cada processo seletivo gerido
pelo IFBA, considerando as normativas vigentes sobre a temática.
 
Art. 42. Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso ou interposição de recurso sobre recursos previstos
nesta Resolução.
 
Art. 43. Esta Resolução poderá ser revista a qualquer tempo, por iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino e
Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis e submetida à aprovação do Conselho Superior do
IFBA.
 
Art. 44. Os casos omissos a esta Resolução serão tratados pela Pró-Reitoria de Ensino e  Diretoria de Políticas
Afirmativas e Assuntos Estudantis, no âmbito das suas competências.
 
Art. 45.  Esta Resolução entra em vigor em 29 de julho de 2022, por se tratar de urgência justificada nos autos
do expediente administrativo.  

 

Professora Luzia Matos Mota
Presidente do CONSUP

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Conselho Superior,
em 29/07/2022, às 09:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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