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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS E   VOLUNTÁRIOS

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OS BOLSISTAS PARA
PROJETOS  APROVADOS  NO  EDITAL  Nº  03/2019  -  PARA  OS  PROGRAMAS
COMPLEMENTARES ANO 2019. Processo SEI nº: 23845.001150/2019-12

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
–  IFBA/  Campus  Juazeiro  torna  público,  por  meio  do
Departamento de Ensino, DEPEN, o edital de seleção de bolsista
e voluntários no âmbito da Política de Assistência Estudantil nas
áreas selecionadas nos Programas Complementares constantes na
Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA  voltada  para  a
promoção  de  ações  de  desenvolvimento  educacional,  social,
cultural, científico e tecnológico da Bahia

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Pelo presente Edital torna-se público os critérios da seleção de bolsistas para os projetos aprovados
nos Programas Complementares, financiados com recursos do Programa Nacional de Assistência
Estudantil,  nos  termos  da  Resolução  n.º  25/2016-CONSUP/IFBA.  Tratam-se  de  ações  de
Assistência Estudantil destinadas a todos os estudantes regularmente matriculados no IFBA, em
todos os níveis e modalidades de ensino,  sendo a participação dos estudantes, condicionada a
questões socioeconômicas e/ou meritocrática.

Para  o  ano  de  2019  foram  selecionadas  propostas  que  têm  como  principal  objetivo
desenvolver ações relacionadas às temáticas previstas nos Programas Complementares da
política de assistência estudantil do IFBA descritos abaixo:

1.1 Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica: tem como objetivo promover
e  ampliar  a  formação  integral  de  estudantes  dos  cursos  técnicos  modalidades,  integrado  e
subsequente, e superior do IFBA, estimulando e desenvolvendo a pesquisa científica e tecnológica
com custeio de bolsas de Iniciação Científica.

PROJETO PROFESSOR

1. Matematizando no IFBA João Batista Rodrigues da Silva

2. Kits didáticos de baixo custo para o ensino
de física

Rafael Leite Fernandes

3. Cectaceae – Ilustrando o Sertão nordestino Laíse Mendes Gomes Celestino

4. Hipertexto  como  recurso  no  ensino  do
esporte nas aulas de Educação Física.

João Paulo da Silva Oliveira

5. Avaliação  de  estresse  térmico  em  cozinha
industrial

Israel Vieira de Souza

6. Uso  do  Software  livre  de  modelagem
computacional  Modellus  para  a  melhoria  do

João Hermano Torreiro de Carvalho Júnior

http://portal.ifba.edu.br/juazeiro/


processo  de  ensino-aprendizagem  de  Física  no
Ensino Médio

7. Jogos  didáticos  no  ensino  da  quimica:
elemento  colaborador  no  processo  de  ensino
aprendizagem  nas  escolas  públicas  e  privadas  de
Juazeiro (BA)

Jailson Ferreira de Souza

8. Gestão na agricultura familiar Fernando Santos da Paixão

1.2  Programa  de  Monitoria: é  o  Programa  Complementar  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. As propostas
serão analisadas com base na relevância da monitoria para o êxito dos estudantes da disciplina, para
a formação do estudante monitor e na disponibilidade de recursos. Este programa será desenvolvido
sob a responsabilidade das Diretorias de Ensino dos campi, com acompanhamento e supervisão da
Gestão da Assistência Estudantil de cada campus e da Pró-Reitoria de Ensino do IFBA.

PROJETO PROFESSOR

1. Monitoria de Física Rafael Leite Fernandes

2. Apoio a Matemática Everaldo dos Santos Gonçalves

3. A matemática do zero ao infinito João Batista Rodrigues da Silva

4. Uma  estratégia  pedagógica  para  a  melhoria  do
desempenho acadêmico dos discentes do IFBA – Juazeiro

Luiz Henrique Silva

1. VAGAS
São ofertadas duas vagas por projeto aprovado,  no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada,
durante  seis  meses.  A  bolsa  poderá  ser  cancelada  por  desistência,  baixa  frequência  ou
desempenho nas atividades do projeto ou trancamento de matrícula do estudante bolsista.

As bolsas/auxílios dos projetos aprovados serão depositadas diretamente na conta corrente,
exclusivamente, do estudante vinculado ao projeto selecionado.

 
Adicionalmente, poderão ser ofertadas até vagas para estudantes voluntários interessados
em participar do projeto sem recebimento de bolsa.

2. REQUISITOS GERAIS
Os  Programas  Complementares  são  ações  de  Assistência  Estudantil  destinadas  a
estudantes  regularmente  matriculados  no  IFBA  sendo a  participação  dos  estudantes,
condicionada a questões socioeconômicas e/ou meritocrática. 

3. INSCRIÇÕES
3.1 O estudante interessado deverá realizar  a inscrição junto ao protocolo,  no período  09 e
10/09/2019, conforme Cronograma disposto no Anexo I.



3.2 O estudante interessado pode se candidatar para qualquer um dos projetos aprovados desde
que não haja choques no processo seletivo propriamente dito. 

3.3  Os  candidatos  que  se  inscreverem,  mas  não  comparecerem  a  todas  as  fases  serão
eliminados do processo seletivo.

3.4 Documentação exigida
a) Ficha com dados do candidato (Anexo II);
b) Cópia da cédula de identidade e CPF;

4. SELEÇÃO
A seleção de candidatos será realizada por cada servidor responsável pela execução dos seus
respectivos projetos e, conforme os requisitos estabelecidos. Assim segue:

I – INICIAÇÃO CIENTÍFICA

4.1 Matematizando no IFBA
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

 Análise do Histórico escolar
 Avaliação escrita
 Entrevista

4.2 Kits didáticos de baixo custo para o ensino de física
Critérios de participação na seleção nesse projeto:
Pré-requisitos:

 Fazer parte do projeto Kits didáticos de baixo custo para o ensino de física;
 Critérios de avaliação:
 Entrevista n(E) de 0 a 10;
 Análise do histórico escolar apenas da nota de física do ano letivo 2019 n(H) de 0 

a10.
 Cálculo da nota final (F);
 n(F) =(n(E) + 2n(H))/3.

4.3 Cectaceae – Ilustrando o Sertão nordestino
Critérios de participação na seleção nesse projeto:
Pré-requisitos: 
Ter disponibilidade às sextas-feiras no turno vespertino;
Compreender e ter afinidade com o desenho e a pintura artísticos;

Entrevista/prova na Sala de Artes às 09h

Além  das  02  vagas  para  os  bolsistas  este  projeto  contempla  mais  08  vagas  para  estudantes
voluntários. 

4.4 Hipertexto como recurso no ensino do esporte nas aulas de Educação Física
Critérios de participação na seleção nesse projeto: (seleção nesse projeto acontecerá apenas no 
dia 11 de setembro de 2019)



Todo aluno matriculado Ensino Médio Integrado do Campus Juazeiro e que tiver interesse em 
participar do projeto
Ter disponibilidade de 6 horas semanais (contraturno das atividades curriculares) para 
desenvolvimento das atividades do projeto (reunião, estudos e desenvolvimento das atividades). 

Processo de seleção:
1ª Etapa: 
Análise do desempenho acadêmico;
Análise da frequência (todas as disciplinas) referente a I Unidade do ano letivo de 2019 
(eliminatória).
2ª Etapa: 
Entrevista

4.5 Avaliação de estresse térmico em cozinha industrial
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

Pré-requisito: Ter cursado ou estar cursando a disciplina Higiene Ocupacional II.

Avaliação: Média ponderada, levando em consideração os seguintes fatores:
1- Coeficiente de rendimento escolar, presente no Histórico escolar: peso 3;
2- Nota na disciplina higiene ocupacional II: peso 7.

Nota final: (CRE x 3) + (nota na disciplina Higiene ocupacional II x 7) / 10

Serão classificados aqueles que obtiverem as duas maiores notas finais. 

Obs.: 1- Caso o aluno esteja cursando a disciplina Higiene Ocupacional II, será considerada a nota
da I unidade.

4.6  Uso  do  Software  livre  de  modelagem  computacional  Modellus  para  a  melhoria  do
processo de ensino-aprendizagem de Física no Ensino Médio
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

Pré-requisito:
Fazer parte do projeto Uso do Software livre de modelagem computacional Modellus para a 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Física no Ensino Médio.
Critérios de avaliação:

1)Nota da apresentação do desenvolvimento do plano de trabalho individual do projeto de pesquisa
(NAP) na qual é atribuída peso 4.
2)Média em Física na I unidade do ano letivo corrente (NF), na qual é atribuída peso 2.
3)Nota obtida no questionário online (NQ), na qual é atribuída peso 3.
4)Média final (MF) calculada pela fórmula:

MF = [ (NAP X 4) + ( NF X 2 ) + (NQ X 3 ) ] / 9

5) O aluno que obtiver a maior nota na média final (MF) será o bolsista do projeto.

Obs: Todas as notas acima dos itens de 1 a 5 variam de 0,0 a 10,0 pontos. O processo de 
seleção findará na quarta-feira dia 11/09 às 15h.



4.7  Jogos  didáticos  no  ensino  da  química:  elemento  colaborador  no  processo  de  ensino-
aprendizagem nas escolas públicas e privadas de Juazeiro (BA)

Critérios de participação na seleção nesse projeto:
 Análise de histórico Escolar
 Entrevistas
 Avaliação escrita e/ou práticas

Metodologia da avaliação:
a) Análise de histórico escolar (0 a 10) (conforme histórico escolar)

b) Nota de entrevista (0 a 10) (avaliação obrigatória) 

c) Nota de avaliação escrita e/ou prática (0 a 10) (avaliação opcional) 

 (70%) - Média aritmética das pontuações (A, B e C) multiplicadas pelo peso 0,7

d) Vulnerabilidade socioeconômica (0 A 10) (conforme Art. 161 do Documento

Normativo da Política de Assistência Estudantil do IFBA) (30%) - Pontuação multiplicada

pelo peso 0,3

4.8  Gestão  na  agricultura  familiar  (Nesse  projeto  a  seleção  acontecerá  apenas  no  dia
11/09/2019)
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

A) Análise de histórico escolar (0 a 10) (conforme histórico escolar) 
B) Nota de entrevista (0 a 10) (avaliação obrigatória) 
C) Nota de avaliação escrita e/ou prática (0 a 10) (avaliação opcional)

Média aritmética das pontuações (A, B e C) multiplicadas pelo peso 0,7 

D) Vulnerabilidade socioeconômica (0 A 10) (conforme Art. 161 do Documento Normativo da 
Política de Assistência Estudantil do IFBA)

Pontuação multiplicada pelo peso 0,3 

4.9 Todas as etapas do processo de seleção para bolsista ficará sob a responsabilidade do
proponente do Projeto, inclusive divulgação dos resultados.

II MONITORIA

4.10 Monitoria de Física
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

 Análise do Histórico escolar
 Avaliação escrita
 Entrevista

4.11 Apoio a Matemática
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

 Análise do Histórico escolar
 Avaliação escrita
 Entrevista



4.15 A matemática do zero ao infinito
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

 Análise do Histórico escolar
 Avaliação escrita
 Entrevista

4.16  Uma  estratégia  pedagógica  para  a  melhoria  do  desempenho  acadêmico  dos
discentes do IFBA – Juazeiro
Critérios de participação na seleção nesse projeto:

 Análise do Histórico escolar
 Avaliação escrita
 Entrevista

5. RESULTADOS
Os resultados parciais serão divulgados até dia 13/09/2019.
Recursos aos resultados poderão ser apresentados por e-mail entre 09 e 10 de maio de 2019.
Os  resultados  finais  serão  divulgados  até  dia  13  de  maior  de  2019,  quando  iniciam  as
atividades dos alunos selecionados.

6. DA BOLSA
6.1 O período de vigência da bolsa será setembro até março de 2020, quando terminará o ano
letivo de 2019. O programa poderá ser interrompido a qualquer  momento,  casos de força
maior, se o desempenho do bolsista não atender às necessidades das atividades descritas no
projeto ou, ainda, se o bolsista cometer tiver frequência inferior a 75% de frequência. 

6.2 Os alunos selecionados como bolsistas terão direito à bolsa no valor mensal de R$ 150,00
(cento  e  cinquenta  reais)  e  certificado  de  participação  ao  final  do  Projeto.  Aqueles
selecionados como voluntários farão jus apenas ao certificado de participação ao final  do
Projeto.

7. DA ATUAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO
Os acadêmicos selecionados serão chamados para exercer a função de bolsista ou acadêmico
voluntário,  conforme  resultado  divulgado,  e  deverão  participar,  obrigatoriamente,  das
atividades  propostas  pelo  referido  Edital  e  pelo  programa  de  extensão,  de  acordo  com
deliberação da Comissão Coordenadora, sendo elas:
I – Integrar a equipe de organização e execução do programa; 
II – Participar das reuniões do grupo;
II – Participar em todas as fases do projeto;
IV – Participar do projetos conforme orientações do proponente.

DOS RECURSOS
Do resultado da seleção cabe recursos, conforme cronograma (anexo I);

DO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS
7.1  O  acompanhamento  e  a  avaliação  das  ações  realizadas  pelos  programas  serão  de
responsabilidade da Comissão Multidisciplinar/Diretoria de Ensino do IFBA campus Juazeiro.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Multidisciplinar.



ANEXO I 

CRONOGRAMA

EVENTO PERÍODO

Publicação dos editais de Seleção de bolsistas 06/09/2019
Inscrição dos bolsistas 09 e 10/09/2019
Seleção de bolsistas pelos proponentes 11 e 12/09/2019
Publicação do Resultado preliminar 13/09/2019
Recurso contra o resultado preliminar 14/09/2019
Publicação do Resultado definitivo 15/09/2019
Entrega de documentação e assinatura dos termos 
de compromisso de bolsistas selecionados

16 e 17/09/2019

Vigência das bolsas Setembro de 2019 a Março de 2020



FICHA DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTA PARA OS PROJETOS NOS PROGRAMAS
COMPLEMENTARES APROVADOS EM 2019

PROCESSO N°: 23845.001150/2019-12                                                DATA:      /            /2019
NOME:
Curso:
Integrado (    )
Série: ____________Turma: _________

Subsequente (    )
Módulo: _____________________

JUSTIFICAR PORQUE TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DESSE PROJETO

2. TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DO SEGUINTE PROJETO INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA:
(  ) Matematizando no IFBA - Prof.  João Batista Rodrigues da Silva
(   ) Kits didáticos de baixo custo para o ensino de física – Prof. Rafael Leite Fernandes
(   ) Cectaceae – Ilustrando o Sertão nordestino – Profa. Laise Mendes Gomes Celestino
(   ) Hipertexto como recurso no ensino do esporte nas aulas de Educação Física – Prof. João 
Paulo da Silva Oliveira 
(   ) Avaliação de estresse térmico em cozinha industrial – Prof. Israel Vieira de Souza
(   ) Uso do Software livre de modelagem computacional Modellus para a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem de Física no Ensino Médio – Prof. João Herano Torreiro de 
Carvalho Júnior
(   ) Jogos didáticos no ensino da Quimica: elemento colaborador no processo de ensino 
aprendizagem nas escolas públicas e privadas de Juazeiro (BA) - Prof.  Jailson Ferreira de 
Souza
(   )  Gestão na agricultura familiar – Prof. Fernando Santos da Paixão

3.  TENHO  INTERESSE  EM  PARTICIPAR  DO  SEGUINTE  PROJETO  DE
MONITORIA:
(  ) Monitoria de Física – Prof. Rafael Leite Fernandes
(   ) Apoio a Matemática – Prof. Everaldo dos Santos Gonçalves
(   ) A matemática do zero ao infinito – Prof. João Batista Rodrigues da Silva
(  )  Uma estratégia  pedagógica para a melhoria do desempenho acadêmico dos discentes do
IFBA – Juazeiro - Prof.  Luiz Henrique Silva

2. DECLARO QUE:
(  )* Não recebo nenhuma outra modalidade de bolsas (mesmo não remunerada)
(  )* Exerço atividade remunerada
(  )* Não exerço atividade remunerada
ou
(  ) Recebo auxílio transporte
(  )  Recebo auxílio alimentação

*Não poderá participar o aluno que exercer alguma atividade empregatícia ou que participe de
outros projetos mesmo sem bolsas, mas podem participar os que, porventura, recebam auxílio
alimentação e/ou transporte

Juazeiro, ________ de ________________ 2019.

____________________________________
Assinatura do candidato
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