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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 008 de 23 de maio de 2022.

CADASTRO DOS(AS) ESTUDANTES DO  CURSO LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA
(LINTER) PARA AUXÍLIO FINANCEIRO VISANDO A  PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE TEMPO

CAMPUS

 

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA/IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO, no uso das suas atribuições, em parceria com a Diretoria
Sistêmica de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (DPAAE), torna público o presente Edital.

1. DO OBJETIVO 

1.1. O presente Edital destina-se ao atendimento das/os estudantes indígenas do Curso Licenciatura
Intercultural Indígena (LINTER) do Campus Porto Seguro, que não irão receber o suporte financeiro do
Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas - PROLIND, destinado a
custear as despesas com alimentação, transporte e hospedagem para participação de cada discente na
Atividade Tempo Campus, previsto no Projeto Pedagógico da LINTER, como uma etapa longa, que deve
acontecer, preferencialmente, no Campus Porto Seguro, na qual todos as/os licenciandas/os são
deslocados(as) para o Campus do IFBA a fim de possibilitar a vivência no mesmo espaço de
aprendizagem de diversas etnias. Constitui-se, dessa forma, diante do contexto de agravamento da
vulnerabilidade social em virtude da pandemia da Covid-19, uma medida de fundamental importância para
o fortalecimento da política de ação afirmativa destinada à permanência e êxito das/os estudantes
indígenas, bem como  para a inclusão social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do
desempenho acadêmico e bem-estar biopsicossocial, conforme preconizado pela Política de Assistência
Estudantil do IFBA, Resolução CONSUP  nº 25/2010.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente Edital está fundamentado, nas seguintes legislações:
2.1.1  Na Constituição Federal de 1988, que preconiza a garantia dos direitos dos povos indígenas à terra,
à saúde, à educação, à cultura, à auto-sustentação e outros direitos nos marcos do Estado nacional.
2.1.2  Na Lei de Diretrizes e Base da Educação, 9394/96, que estabelece, em seu artigo 78, parágrafo
segundo, a garantia “aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos
técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias”. E no artigo 79,
determina que “a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e
pesquisa”.
2.1.3 No Parecer 14/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e suas diretrizes, normatizadas pela
Resolução nº 3/99, de 17 de novembro de 1999, que determina a formação específica para professoras/es
indígenas e atribui à União a responsabilidade pelo apoio técnico e financeiro para o treinamento.
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2.1.4  No Decreto nº 7.234/2010 – PNAES, em particular, os itens II - minimizar os efeitos das
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; e III - reduzir as taxas
de retenção e evasão do artigo 2º do Decreto nº 7234/2010.
2.1.5 Na Política de Assistência Estudantil do IFBA, Resolução CONSUP nº 25, de 23/05/2016,
especialmente nas diretrizes do Programa de Educação para a Diversidade, no seu artigo  Art. 100, inciso
III, que define como uma das suas ações realizar e/ou apoiar eventos ordinários e extraordinários em prol
da implantação, divulgação e fortalecimento das Políticas de Ações Afirmativas.
3. DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE CADA DISCENTE NA ATIVIDADE
TEMPO CAMPUS
3.1  Este Edital estabelece o Cadastro das/os estudantes indígenas do Curso Licenciatura Intercultural
Indígena (LINTER) do Campus Porto Seguro, visando receber o Auxílio Financeiro destinado a custear as
despesas com alimentação, transporte e hospedagem para participação de cada discente na Atividade
Tempo Campus, previsto no Projeto Pedagógico da LINTER.
Não poderão receber o Auxílio Financeiro para Atividade do Tempo as/os estudantes indígenas ingressos
no Curso Licenciatura Intercultural Indígena (LINTER) do Campus Porto Seguro, Turma 2016, que
recebem o Auxílio Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas -
PROLIND.
4. DO PÚBLICO ALVO
4.1 Estão elegíveis para o recebimento do Auxílio Financeiro Atividade do Tempo Campus as/os
estudantes indígenas que  atendem aos seguintes requisitos:
I. Ser estudante indígena matriculado(a) no Curso Licenciatura Intercultural Indígena (LINTER) do
Campus Porto Seguro ingressante no ano de 2020;
II. Estar frequentando presencialmente, no período previsto do calendário letivo do curso, a Atividade do
Tempo Campus.
5. DOS VALORES, DO PERÍODO DE VIGÊNCIA E DA QUANTIDADE DE VAGAS
5.1 O valor do Auxílio Financeiro para a Atividade do Tempo Campus será de R$ 1.000,00 (mil reais), a
ser repassado diretamente ao(à) estudante que estiver participando presencialmente da atividade, a cada
encontro no Campus Porto Seguro. Estão previstos dois encontros anuais, de acordo com o Calendário
Acadêmico de 2022.
5.2 Este Edital terá vigência durante o desenvolvimento das Atividades do Tempo Campus, previstas para
o ano de 2022.
5.3 Serão destinadas 41 vagas para cadastramento das/os estudantes indígenas do Curso Licenciatura
Intercultural Indígena (LINTER) no Auxilio Financeiro para participação na Atividade Tempo Campus, o
que corresponde ao total de estudantes desta turma matriculados/as no semestre.
5.4 Será destinado o valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) para custear o presente Edital de
Cadastramento para o Auxílio Financeiro destinado à Atividade do Tempo Campus, proveniente da ação
20RL (funcionamento), Fonte do Tesouro 8100.
6. DOS PROCEDIMENTOS DO CADASTRAMENTO PARA RECEBIMENTO DO AUXÍLIO
FINANCEIRO PARA A ATIVIDADE DO TEMPO CAMPUS
6.1 Todas/os as/os estudantes indígenas vinculados ao Curso Licenciatura Intercultural Indígena
(LINTER), Turma 2020, interessadas/os em receber Auxílio Financeiro para a Atividade do Tempo
Campus devem seguir os procedimentos abaixo para o cadastramento:
6.1.1 Acessar o Módulo do SUAP Assuntos Estudantis e preencher o Questionário de Caracterização
Socioeconômica Completo;
6.1.2 Preencher o Formulário On-line de cadastramento e manifestação de Interesse no Auxílio Financeiro
para a Atividade do Tempo Campus, no seguinte Link: https://forms.gle/1z47ZDaJB6hvHEjx8
6.1.3 A Coordenação da LINTER e Comissão de Assistência Estudantil prestarão orientações quanto ao
preenchimento do Questionário de Caracterização e Formulário de Manifestação de Interesse. Além disso,
caso necessário, irão  disponibilizar as condições de acesso à internet para às/aos estudantes indígenas que
não disponham de tais meios.

https://forms.gle/1z47ZDaJB6hvHEjx8
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6.1.4. A Coordenação da LINTER encaminhará relatório de presença ao final do período de cadastramento
para validação daqueles/as estudantes que, de fato, farão  jus ao Auxílio, visto que a presença do/a
estudante no Campus Porto Seguro é condição indispensável para o recebimento do Auxílio Financeiro
para a Atividade do Tempo Campus.
7. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A
ATIVIDADE DO TEMPO CAMPUS
7.1. As despesas decorrentes do presente Edital de Cadastramento para recebimento do Auxílio Financeiro
para a Atividade do Tempo Campus serão provenientes da ação 20RL (funcionamento), Fonte do Tesouro
8100. 
7.2 Para pagamento dos auxílios serão aceitas as seguintes condições bancárias:
I - Conta corrente ou Conta Poupança de todos os bancos em nome do(a) estudante;
II - Conta digital em nome do (a) estudante;
III - Por meio de ordem de pagamento, nos casos de estudantes que, por motivos de impedimentos, não
possuem conta bancária.
A Direção Geral do Campus Porto Seguro orientará a descentralização dos recursos financeiros para o
Auxílio, em conformidade com os recursos orçamentários disponíveis e o quantitativo de estudantes
cadastrados/as.
8. DO CRONOGRAMA 
Tabela 1 – Cronograma do Edital de Cadastramento Auxílio Atividade Tempo Campus

Atividade Período Local

Publicação do Edital 23/05/22 Site institucional

Impugnação do Edital
24/05/2022
 até às 20h

E-mail: colinter.psg@ifba.edu.br

Preenchimento do Formulário on-line
cadastramento e manifestação de interesse

25 e
26/05/2022
 até às 20h

https://forms.gle/1z47ZDaJB6hvHEjx8
 

Resultado preliminar 27/05/2022 Site institucional

Interposição do Recurso
30/05/2022
das 8h às
20h

E-mail: colinter.psg@ifba.edu.br

Publicação do resultado da Interposição de
recursos do resultado Preliminar

31/05/2022
até as 14h

Site institucional

Resultado Final
31/05/2022
até as 20h

Site institucional

9 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
9.1 Após a análise das solicitações de cadastramento e manifestação de interesse, será divulgado o
resultado no site do IFBA Campus Porto Seguro, seguindo a data estabelecida no cronograma deste edital,
com a seguinte indicação:
CONTEMPLADO: estudante apto que receberá o Auxílio Financeiro;
INDEFERIDO: estudante que não atende aos requisitos do edital.
10 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

https://forms.gle/1z47ZDaJB6hvHEjx8
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10.1 A Coordenação da LINTER emitirá relatório elencando os/as estudantes indígenas que participaram
presencialmente do Tempo Campus, especificando o período e atividades desenvolvidas.
10.2 Caso o/a estudante não cumpra a frequência mínima exigida de 75%, deverá fazer a devolução do
valor do Auxílio ao erário, através de GRU (Guia de Recolhimento da União), devendo, para tanto, gerar a
guia no link: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, e preencher com os
seguintes dados:
Unidade Gestora (UG): 158408
Gestão: 26.427 – Inst. Fed. de Educ., Cienc. e Tec. da Bahia
Nome da Unidade: Inst. Fed. da Bahia/ Campus Porto Seguro
Código do Recolhimento: 68803-7 – Devolução de ajuda de custo – Exercício
Na tela seguinte, informar os dados do/a estudante.
11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O ato do cadastro para o recebimento do Auxílio Financeiro destinado à participação na Atividade
Tempo Campus gera a presunção de que a/o estudante conhece as exigências estabelecidas pelo presente
Edital e de que aceita as condições para o recebimento do Auxílio, assim sendo, não podendo invocar o
seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto.
11.2 O Auxílio Financeiro é cumulativo com outros auxílios e bolsas dos Programas de Assistência
Estudantil do IFBA e de outras instituições, incluindo a bolsa do Programa Bolsa Permanência.
11.3 É possível ser solicitada a impugnação deste Edital, uma vez que esteja devidamente fundamentada, 
no prazo de 1 (dia) dia útil a contar da sua publicação. Esta impugnação deverá ser  solicitada, para
análise, dentro do prazo estipulado neste artigo, por meio do e-mail:   colinter.psg@ifba.edu.br.
11.4 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Coordenação da Linter, em conjunto com a
Comissão Local de Gestão da Assistência Estudantil, a Diretoria Geral do Campus Porto Seguro, Diretoria
de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (DPAAE) e Procuradoria  Federal junto ao IFBA.
 
CONTATOS E INFORMAÇÕES
Coordenação do Curso Licenciatura Intercultural Indígena
E-mail:  colinter.psg@ifba.edu.br.

 
Porto Seguro/BA, 23 de maio de 2022

 
 

Vinícius de Matos Rodrigues

Diretor Geral do Campus  Porto Seguro
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

                                                              

 

                                                                             

 

 

 

 

 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


23/05/2022 14:54 SEI/IFBA - 2335696 - Edital

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2764830&infra_siste… 5/5

 

 

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Diretor do
Campus, em 23/05/2022, às 14:21, 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 2335696 e o código CRC 25D19A8A.
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