MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CHAMADA INTERNA Nº 01/2019/PROEX/IFBA - APOIO À PARTICIPAÇÃO NO IV
ROBOIFBA – TORNEIO DE ROBÓTICA DO IFBA
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
(IFBA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), no uso de suas atribuições legais, torna
pública a Chamada Interna nº 01-2019 - Apoio à Participação no IV ROBOIFBA – TORNEIO
DE ROBÓTICA DO IFBA.
1. APRESENTAÇÃO
A Chamada Interna de Apoio à Participação no IV ROBOIFBA – TORNEIO DE ROBÓTICA
DO IFBA é parte integrante do Projeto Institucional de fomento à robótica educacional no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, promovendo condições para a participação de
servidores (docentes e técnicos administrativos) e discentes em ações indissociáveis do ensino, da
pesquisa e da extensão.

2. OBJETIVOS GERAIS
Estimular a participação dos discentes e servidores do IFBA na realização de projetos que contribuam
para a difusão e popularização da Robótica, a fim de prepará-los para a participação da Olimpíada
Brasileira de Robótica - OBR.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1 Formar multiplicadores nos campi para estimular a continuidade da Robótica, estimulando
o pensamento criativo dos discentes;
3.2 Difundir conhecimento tecnológico através da realização e participação em oficinas, mostra
interativa e minicursos com os projetos desenvolvidos, possibilitando aos estudantes a troca
de experiências científicas e tecnológicas com a comunidade externa;
3.3 Estimular a participação feminina nas competições e proporcionar um ambiente de
aprendizagem que estimule a participação de todos, a fim de reduzir a desigualdade de
gênero.
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4. DA NATUREZA
4.1 A Chamada Interna nº 01-2019 - Apoio à Participação no IV ROBOIFBA – TORNEIO DE
ROBÓTICA DO IFBA, constitui-se em uma das etapas das Chamadas Internas nº 05/2018 e nº
14/2018, com a realização do Torneio de Robótica do IFBA. Ela possui caráter itinerante e que, neste
ano, será realizada no IFBA – Campus Feira de Santana.
4.2 O evento terá três modalidades: Torneio de Robótica, Mostra Interativa e Mini-Cursos e/ou
Oficinas.
4.3 O ROBOIFBA, tem o caráter itinerante, de forma que o Torneio deverá ser realizado em um dos
campi listado no item 5.1, desta Chamada, levando em conta os seguintes pré-requisitos:
a) Alternância dos campi da Região Metropolitana de Salvador e os campi do interior;
b) Apresentar proposta de candidatura para sediar o Torneio;
c) Possui infraestrutura e logística necessária para realização do evento;
Parágrafo Único: Durante a realização do Torneio, será reservado aos Proponentes e à
Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Projeto “Caravana da Robótica”, um
momento para reunião de alinhamento das ações de Robótica e Apresentação do campus
que sediará o Torneio no ano seguinte.

5.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar desta chamada os Campi de Barreiras, Brumado, Eunápolis, Feira de
Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro,
Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista e Ubaitaba,
que atendem aos seguintes critérios:
5.1.1 Ter sido contemplado pelas Chamadas Internas nº 05/2018 e nº 14/2018.
5.1.2 Realizar a inscrição no prazo estabelecido, de acordo com o item 10, desta Chamada;
5.1.3 Inscrever, no máximo, 2 (duas) equipes, composta de até 4 (quatro) discentes por
equipe;
Parágrafo Único: O campus que tiver interesse em levar mais discentes, além dos
discentes custeados pela reitoria, deverá obrigatoriamente fornecer ajuda de custo para os
discentes.
5.1.4 Solicitar à PROEX uma bolsa de R$700,00 (setecentos reais), para compra exclusiva
de referente à robótica educacional.
Parágrafo único: A bolsa está condicionada à confirmação formal da participação das
equipes dos campi listados no item 5.1.
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6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
6.1 Ao término da realização do ROBOIFBA, todos os campi que receberam o recurso para
compra de materiais de consumo e permanente deverão obrigatoriamente realizar o relatório
de prestação de contas até a data prevista no item 10, desta Chamada.
7. DAS ATRIBUIÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DOS CAMPI
7.1 Dar anuência na participação e na logística na ida ao evento dos discentes, assinando o
Termo de Adesão, conforme Anexo I;
7.2 Responsabilizar-se pela logística de deslocamento das equipes e do servidor que irá
acompanhá-las;
7.3 Realizar o seguro dos discentes para a realização do translado até o local onde será
realizado o evento (Campus Feira de Santana);
8. DA INSCRIÇÃO
8.1 O período de inscrição das equipes será de 20/05 a 03/06/2019;
8.2 As inscrições devem ser efetuadas pelos docentes ou técnico-administrativos de cada
equipe, por meio do link : https://bit.ly/2DImgZX
8.3 São documentos obrigatórios para envio digital:
● Termo de Adesão pelo Campus (Anexo I) assinado pelo Diretor do Campus;
● Termo de Autorização de Uso de Imagem (Anexo II);
● Termo de Autorização de Participação do Menor e do Uso de Imagem (Anexo III), caso
tenham discentes na equipe menor de idade;
8.4 O ato de inscrição implica aceitação integral do cumprimento desta Chamada;
8.5 Não é permitido ao discente participar de mais de uma equipe na mesma modalidade do
Torneio;
8.6 A comissão não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivo de
ordem técnica, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
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9. DAS MODALIDADES DO TORNEIO
9.1 O Torneio de Robótica do IFBA, contemplará as seguintes modalidades do Torneio de
Robótica:
a) Sumô;
b) Mini-Sumô;
c) Fallow-line;
d) Robô ao Resgate;
9.2 Será obrigatória a participação de, no mínimo, 1 (uma) equipe inscrita por campus, na
modalidade Robô ao Resgate, com o intuito de preparar as equipes para a Olimpíada Brasileira
de Robótica (OBR), modalidade prática.
9.3 A Comissão Organizadora deverá divulgar o regulamento no endereço
https://portal.ifba.edu.br/proex.
9.5 As Oficinas e/ou minicursos deverão ser ofertados prioritariamente pelos campi listados no
item 5.1, desta Chamada.
10. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
10.1 Os proponentes deverão acompanhar todas as etapas do processo conforme as datas
previstas no cronograma abaixo:

Atividades
Publicação da Chamada Interna

Período
30/04/2019

Inscrição das Equipes para o Torneio de Robótica

20/05/2019 a 03/06/2019

Submissão das Propostas de Oficinas e Minicursos

10/06/2019 a 17/04/2019

Homologação das Propostas de Cursos e Minicursos

21/06/2019

Divulgação das Propostas de Cursos e Minicursos

05/07/2019

Realização do ROBOIFBA
Envio do Relatório de Prestação de Contas

12/07 e 13/07/2019
13/08/2019
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A inscrição da equipe e submissão da proposta de oficinas e/ou minicursos, e mostra
interativa de robótica, implicará conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas nesta Chamada Interna, não sendo aceita alegação de desconhecimento;
11.2 A Pró-Reitoria de Extensão reserva-se o direito de resolver os casos omissos e situações
não previstas nesta Chamada Interna;
11.3 Durante as inscrições das equipes e submissão das propostas, toda e qualquer comunicação
com a Comissão deverá ser feita por meio de correspondência eletrônica encaminhada ao
endereço:  robotica@ifba.edu.br;
11.4 Qualquer alteração relativa à execução das inscrições das equipes, submissão de propostas
para a realização de minicursos e/ou oficinas, e exposição de projetos, deverá ser solicitada à
Comissão por seu coordenador, acompanhada da devida justificativa, devendo tal alteração ser
autorizada antes de sua efetivação.

Salvador, 30 de abril de 2019.

José Roberto Silva de Oliveira
Pró-Reitor de Extensão
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ANEXO I

TERMO DE ADESÃO
Eu,_________________________________________, Diretor(a) do Campus IFBA - ____________
_______________________________, declaro que li, compreendi e aceito todas as condições
apresentadas no edital da Chamada Interna Nº 14/2018/PROEX/PIS/IFBA - Apoio a Difusão de
Robótica no IFBA, que regulamenta a para participação do dos discentes no IV Torneio de Robótica
do IFBA - ROBOIFBA.
Declaro ainda que ao assinar o presente Termo de Adesão, a Direção desse Campus compromete-se a
atender a especificação no item 7, desta Chamada e a viabilizar todas as etapas necessárias e previstas
neste edital para que os proponentes possam submeter suas propostas e participar do projeto.

______________, ______________________________.
Local e Data
_____________________________________________
Assinatura
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ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, __________________________________ (nome do servidor), ocupante do cargo de
_________________________________________do IFBA, SIAPE n° _____________, lotado no
Campus _______________________, e pelos alunos abaixo discriminados em ordem:
1.
2.
3.
4.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

que compõem a equipe ______________ no IV Torneio de Robótica do IFBA - ROBOIFBA.
Declaro ainda, que por meio desta, conheço as regras da competição e as normas estabelecidas nos
documentos oficiais do evento.
Autorizo também o uso das minhas imagens, depoimentos e entrevistas geradas durante o evento, bem
como dos alunos sob minha responsabilidade, para fins exclusivos de promoção e divulgação do
ROBOIFBA nos mais diversos meios, tanto pelos responsáveis, quanto pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
Por ser verdade, firmo a presente autorização.

______________________, ___ de _____________ de ____________

______________________________________________
Assinatura do Responsável
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ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR E DO USO DE IMAGEM
Eu,
__________________________________
(nome
do
servidor),
(nacionalidade)
________________, ocupante do cargo de _________________________________________do
IFBA, SIAPE n° _____________, lotado no Campus _______________________, como representante
legal do menor abaixo referido:
AUTORIZO EXPRESSAMENTE
A participação do menor (nome completo) ________________________________________, sob o nº
do RG _______________________, com data de nascimento em ____________ e ___ anos de idade, a
participar do evento denominado “ IV Torneio de Robótica do IFBA - ROBOIFBA”, organizado
pelo(a) ____________________________________________________.
Data: ___________________ (colocar a data do evento)
Horário: _________________ (colocar o horário do evento)
Local: ____________________________________ (colocar o local onde será o evento)
Também autorizo o uso da imagem do menor em todo e qualquer material (como fotos, filmagens e outros modos de
apreensão) destinado à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA.
A divulgação da imagem dar-se-á por mídia em geral, escrita, falada, televisiva ou eletrônica, de difusão e transmissão, por
qualquer meio de comunicação, dentre os quais citam-se, em rol meramente exemplificativo: rádio, televisão, rede de
computadores (internet ou intranet), obras multimídias, home page, jornais, revistas, boletins, apostilas, livros/livretos,
folhetos, folders, cursos de treinamento, seminários, anúncios, peças publicitárias impressas ou audiovisuais, CD-ROM,
ilustração de programa de computador, vídeo, catálogo, etc.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o território
nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque: menção ao evento no sítio eletrônico da empresa.
O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e irrevogável, obrigando-se
as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos e condições aqui estipuladas.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de imagem e a participação do menor acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino a presente
autorização.
___________________, _______ de________________ 201__

_________________________________________
Nome e assinatura do Responsável Legal

