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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 05 de 13 de setembro de 2021.

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA

PROGRAMA UNIVERSAL DE ASSISTÊNCIA A VIAGENS

(PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ONLINE)

 

O Diretor Geral do Instituto Federal da Bahia Campus Jacobina e a Comissão Local de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil, por meio
deste edital, tornam públicos os critérios para concessão de auxílio para participação em eventos online, dada a situação de pandemia da covid-19, por
meio do Programa Universal de Assistência a Viagens aos estudantes regularmente matriculados neste campus, com base no disposto na Resolução n°
194, aprovada pelo CONSUP em 04/12/2014.
 

I - DOS PROGRAMAS UNIVERSAIS E DA ASSISTÊNCIA A VIAGENS
 

Art. 1º Aos Programas Universais cabe desenvolver ações para todos os estudantes regularmente matriculados no IFBA em todos os níveis, formas e
modalidades de ensino, através de projetos que atendam aos critérios de cada programa proposto nestas normas.
Parágrafo único. A participação dos estudantes nos Programas Universais não estará condicionada a questões socioeconômicas e/ou meritocráticas.
Art. 2º O Programa de Assistência a viagens consiste em um programa universal que objetiva custear, total ou parcialmente, a participação do estudante
em eventos, reuniões, comissões e visitas técnicas.
§1º Observados os critérios definidos neste edital, em virtude da situação de pandemia, poderá ser concedido auxílio financeiro para custear,
exclusivamente, despesas com inscrição ou certificação de participação para, preferencialmente, apresentar trabalhos em eventos acadêmicos, científicos,
tecnológicos, artísticos, culturais e esportivos, que sejam desenvolvidos em formato online, em todas as suas etapas.
§2º Por eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, artísticos, culturais e esportivos, entendem-se atividades promovidas por instituições educacionais
ou de fomento à pesquisa, com vistas ao aprimoramento do ensino, da pesquisa e da extensão.
§3º O presente edital é válido para participação em eventos promovidos no ano de 2021.
§4º A participação neste programa poderá ser solicitada a qualquer tempo, a partir da publicação deste edital até o dia 30/11/2021, respeitando-se os prazos
para empenho, as datas definidas neste edital e a disponibilidade de recursos financeiros.
 

II - DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO

Art. 3º Para solicitar o auxílio para participação em evento online, o servidor deverá apresentar a proposta à Comissão de Gestão da Política de Assistência e
Apoio Estudantil do campus, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do evento ou do pagamento da inscrição, salvo situações excepcionais

analisadas previamente pela Comissão e ciência dada ao solicitante sobre a possibilidade do recebimento do recurso financeiro em data posterior.

§1º Em caso de participação em eventos realizados entre o mês de março de 2021 e a data de publicação deste edital, devem ser realizados os mesmos
trâmites sugeridos para o fluxo normal, podendo o ressarcimento acontecer, ou não, de acordo com os pareceres obtidos.
Art. 4º Os procedimentos para solicitação do auxílio para participação no evento são:
I - O servidor responsável pela solicitação de participação do estudante no evento deverá reunir os documentos necessários, indicados no art. 5º do edital
n. 05/2021, em processo único, no Sistema Eletrônico de Informação (SEI);
II - O servidor deverá direcionar solicitação para a coordenação de curso ou de ensino médio;
III - A coordenação de curso ou de ensino médio emitirá parecer sobre a relevância do evento para o estudante e/ou para o IFBA e encaminhará o processo
para a Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil;
IV - A Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil analisará a proposta;
V - A Direção Geral emitirá parecer sobre a liberação do recurso;
VI - A Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil encarregar-se-á de solicitar o pagamento do auxílio junto ao setor responsável;
VII - O estudante deverá acompanhar o pagamento do auxílio viagem.
VIII - Após o evento, é indispensável realizar a comprovação da participação no evento/atividade (certificados ou similares) e das despesas com a
inscrição ou a certificação de participação.
Art. 5º A solicitação deverá ser instruída com os seguintes documentos:
I - formulário de concessão de auxílio financeiro para estudante (ANEXO I) devidamente preenchido, comprovando obrigatoriamente o valor da inscrição
ou da certificação de participação.
II - parecer da coordenação ou de servidor relacionado à área de conhecimento à atividade à qual deseja participar, justificando a relevância do
evento/atividade para o aluno e/ou para a Instituição;
III - comprovante da data de realização e programação completa do evento;
IV - carta de aceitação do trabalho ou convite, caso haja apresentação de trabalho pelo estudante;
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V - E-mail do(s) estudante(s) dando ciência sobre o não recebimento prévio de recurso financeiro (em caso de solicitação excepcional - prazo inferior a 30
(trinta) dias). (Modelo no ANEXO II)
§1º Caberá ao servidor proponente da participação do estudante no evento reunir todos os documentos necessários e protocolar a solicitação de auxílio em
processo único, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), enviando para o Coordenador do Curso ou de Ensino Médio.
§2º A apresentação dos documentos acima não exclui a exigência de outros documentos e/ou procedimentos pelas Direções Geral, de Ensino e
Administrativa.
Art. 6º As solicitações serão analisadas e deferidas ou indeferidas pela Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil do campus
Jacobina, observando-se os seguintes critérios:
I - relevância do evento ou da atividade para representação do IFBA e/ou desenvolvimento do estudante, com base no parecer emitido pela Coordenação
de Curso ou de Ensino Médio
II - seletividade e a distributividade na concessão do auxílio financeiro, priorizando-se a participação de estudantes que não foram contemplados pelo
programa anteriormente;
§1º Poderá ser concedido auxílio financeiro para participação em eventos sem apresentação de trabalhos acadêmicos, desde que comprovada a relevância
do evento para a formação do estudante e de acordo com a disponibilidade orçamentária.
Art. 7º O valor máximo solicitado por aluno não poderá ultrapassar o limite de R$ 100,00 para estudantes de cursos técnicos e R$ 140,00 para estudantes
da Licenciatura em Computação para despesas com o valor da inscrição ou da certificação de participação no evento.
Art. 8º Em casos de eventos com valor de inscrição superior ao supracitado, o pagamento do valor sobressalente será de inteira responsabilidade do(a)
estudante.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil do campus poderá conceder auxílio acima do
valor estabelecido do caput, desde que, observados os critérios do art. 4º, o requerente apresente motivo ponderável.
Art. 9º Após a concessão do auxílio pela Comissão, não haverá, em qualquer hipótese, suplementação do valor solicitado.
Art. 10º Em caso de não haver recurso financeiro suficiente para atender a todas as solicitações, serão observados e priorizados os seguintes aspectos:
I - Estudantes que vão apresentar trabalhos.
II - o atendimento a diferentes áreas, níveis, formas e modalidades de ensino;
III - o deferimento de um auxílio por estudante, sendo assim um evento enquanto vigorar o presente edital;
IV - não ter histórico de processo disciplinar.
Art. 11º Após a participação no evento, no prazo de 30 (trinta) dias, deverão ser apresentados à Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio
Estudantil do campus Jacobina os documentos que comprovem a participação do estudante (certificados ou similares) e das despesas realizadas com a
inscrição ou certificação de participação.
§1º Caso o estudante não apresente os documentos citados no caput do art. 11º, ficará impossibilitado de renovar a matrícula e/ou poderá sofrer outras
sanções previstas nas legislações em vigor, até regularizar sua situação junto à Gestão da Assistência Estudantil do campus.
§2° Caberá ao servidor proponente da participação do estudante no evento realizar a comprovação de que trata o caput do art. 1º, mediante juntada de
documentos no respectivo processo eletrônico (SEI).
§3º No caso de impossibilidade de comprovação de que trata o caput deste artigo, o recurso financeiro deverá ser devolvido ao IFBA campus Jacobina por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Art. 12º O estudante que receber o auxílio e não participar do evento, deverá restituí-lo integralmente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sofrer as
restrições indicadas no §1º do artigo anterior.
 

III - DO RECURSO FINANCEIRO
 

Art. 13º O valor do recurso destinado a custear as inscrições ou certificações previstas neste edital fica limitado a 4 mil reais do recurso da assistência
estudantil disponível para o ano de 2021.
Parágrafo único. Havendo disponibilidade orçamentária, a Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil do campus poderá destinar
recurso além do previsto no Art. 13º.
Art. 14º Caberá à Direção Geral e à Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil do campus realizar o planejamento orçamentário
dos recursos que serão destinados ao atendimento deste edital.
 

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 15º A validade deste edital será 30/11/2020, não sendo possível submeter proposta de participação em eventos após esta data.
Art. 16º Caso haja sobra dos recursos previstos para atendimento do presente edital, os valores poderão ser remanejados para outros auxílios.
Art. 17º A Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil do campus deverá produzir, relatório quantitativo e qualitativo, contendo as
ações realizadas, recursos utilizados, público alcançado, com a finalidade de avaliação e prestação de contas do desenvolvimento da Política de
Assistência Estudantil do IFBA à comunidade e ao Departamento de Assistência Estudantil.
Art. 18º Os casos não tratados neste edital serão solucionados pela Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil do campus, com base
nos normativos da referida Política.
 
Jacobina, 13 de setembro de 2021.
Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio Estudantil IFBA Jacobina
Diretor Geral IFBA Jacobina
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Anexo I – Edital 05/2021

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-VIAGEM PARA ESTUDANTES

Auxílio para Inscrição ou Certificação de Participação em eventos Online

 

 

Anexo I – Edital 05/2021

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-VIAGEM PARA ESTUDANTES

Auxílio para Inscrição ou Certificação de Participação em eventos Online

Tramitação do processo no SEI: 1º) Coordenação de Curso ou de Ensino Médio >> 2º) Comissão de Gestão da Política de Assistência
Estudantil (CPAAE) >>

>> Direção Geral >> CPAAE >> DOF

 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

Nome do evento/atividade:

Instituição/UF do evento/atividade: Data / horário de início: /          /  , às horas  

Link do evento: Data / horário de término: /          /  , às horas  

Apresentação de
trabalho

( ) Sim ( ) Não

Título do trabalho:

Orientador:

Nome do servidor responsável pelo processo: SIAPE do servidor:

 

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Despesa solicitada Valor unitário (R$) Valor total (R$)

( ) Inscrição ou Certificação de
Participação   

Total das despesas:  

 

RELAÇÃO DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADE / DECLARAÇÃO

ATENÇÃO: Os alunos, na lista abaixo, declaram que estão cientes de que: (1) após o evento, devem apresentar à Comissão de Gestão da Política de
Assistência e Apoio Estudantil do campus Jacobina, no prazo de 30 dias, os documentos que comprovem a participação no evento e as despesas com
inscrição ou certificação de participação no evento; (2) caso recebam o auxílio e não participem do evento, devem restituí-lo integralmente no mesmo
prazo; (3) o descumprimento desses deveres implicará a impossibilidade de renovar minha matrícula junto ao IFBA e outras sanções previstas na
legislação em vigor.

Nome do(a)
estudante E-mail do(a) estudante Maior?

(S/N) Turma RG CPF Telefone

Dados bancários
(Conta; agência;

operação - se for o
caso)
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DECLARAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA VIAGEM

Declaro que conferi os documentos de identificação dos (as) estudantes acima relacionados e que as informações referentes à maioridade são verdadeiras.

Jacobina,          de                                                   de                    Assinatura do (a) servidor (a) responsável pela solicitação

 

ANEXO II - Edital 05/2021

 

TERMO DE CIÊNCIA DO NÃO RECEBIMENTO PRÉVIO DE RECURSO FINANCEIRO (SOLICITAÇÃO EXTEMPORÂNEA) - prazo
inferior a 30 (trinta dias).

 

 

 

Eu,                                                                                                                       portador do CPF
nº                                        declaro estar ciente do não recebimento prévio do recurso financeiro para participação em evento, caso a solicitação (processo)
de Auxílio para Inscrição ou Certificação de Participação em evento online não seja apresentada à Comissão de Gestão da Política de Assistência e Apoio
Estudantil do campus, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do evento ou do pagamento da inscrição, conforme no Art. 3º do Edital n.
05/2021.
 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA MESQUITA, Diretor Geral do Campus Jacobina, em 13/09/2021, às 20:16,
conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1990375 e o código CRC
29B20323.
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