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EDITAL Nº 02/2019 – DIREC/ IFBA - CAMPUS DE SALVADOR - 

 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO DO IFBA CAMPUS DE SALVADOR 

PROCESSO nº : 23279.015367/2019-81 
 

3ª RETIFICAÇÃO 
 
 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA           
DO IFBA – CAMPUS DE SALVADOR, no uso das suas atribuições legais torna público o presente                
Edital e convida os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos o Edital nº               
02/2019 – DIREC/ IFBA - CAMPUS DE SALVADOR – Programa de Apoio à Extensão do IFBA                
Campus de Salvador.  
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O nº 02/2019 – DIREC/ IFBA - CAMPUS DE SALVADOR – Programa de Apoio à Extensão do                 
IFBA Campus de Salvador é uma iniciativa da Diretoria Geral do Campus de Salvador através do                
Programa de Apoio à Extensão do IFBA, Campus de Salvador, destinado a prestar apoio financeiro a                
Projetos de Extensão. A extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de               
forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre o IFBA e a                
sociedade. As propostas de ações de extensão para este edital são:   
 

1.1 Projeto – conjunto de atividades processuais contínuas, de caráter educacional, social,           
cultural, científico ou tecnológico com objetivo específico e prazo determinado (no           
mínimo, três meses), podendo ser ou não vinculado a um programa;  

1.2 Curso – ação pedagógica de caráter teórico e prático, presencial ou a distância, planejado              
para atender às necessidades da sociedade, visando ao desenvolvimento, à atualização e ao             
aperfeiçoamento de conhecimento, com critérios de avaliação definidos. Divide-se em:  
1.2.1 Curso Livre de Extensão – cursos com carga horária mínima de 8 horas e inferior a                 
40 horas;  
1.2.2 Curso Formação Inicial e Continuada (FIC) – cursos com carga horária igual ou              
superior a 160 horas para Formação Inicial e, no mínimo, 40 horas para Formação              
Continuada.  
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1.3 Uma ação de extensão é a atividade de caráter educativo, social, cultural, científico ou              

tecnológico que se articula com o ensino e a pesquisa, com a sociedade e que tem objetivo e                  
prazo delimitados. 
 

2. OBJETIVO GERAL 
 

2.1 Desenvolver ações de Extensão visando promover a vivência com contexto social e            
técnico-tecnológico, à comunidade do IFBA - Campus de Salvador. 

2.2 Despertar a vocação para realização de projetos de âmbito extensionista, nas áreas de             
Comunicação, Cultura e Artes, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Saúde, Tecnologia e            
Produção e Trabalho. 

 
3. DAS DIRETRIZES 

 
            3.1 Constituem diretrizes do Programa: 

3.1.1 Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, constituindo um vínculo que estabeleça            
troca de saberes, conhecimentos e experiências para a constante avaliação e desenvolvimento            
da pesquisa e do ensino; 
3.1.2 Buscar interação sistematizada do IFBA com a comunidade por meio da participação dos              
servidores e estudantes nas ações integradas com as administrações públicas, em suas várias             
instâncias, e com as entidades da sociedade civil; 
3.1.3 Integrar o ensino, pesquisa e extensão às demandas da sociedade, seus interesses e              
necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico e a          
capacidade de implantação de melhorias locais;  
3.1.4 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência            
social, ambiental e política, formando profissionais-cidadãos;  
3.1.5 Participar criticamente de projetos que objetivem o desenvolvimento regional sustentável           
em todas as suas dimensões;  
 

4. DA ÁREA TEMÁTICA 
 

4.1 As propostas deverão contemplar, obrigatoriamente, uma das áreas temáticas:         
Comunicação, Cultura e Artes, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Saúde, Tecnologia e            
Produção e Trabalho, especificadas no Anexo I.  
  

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
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5.1 As propostas de extensão deverão ser submetidas por um(a) docente ou           

técnico-administrativo, e professores substitutos do quadro de pessoal do IFBA – Campus            
de Salvador, servidor em cooperação técnica, que comprove por meio de documentos seu             
vínculo com a instituição, que exercerá a função de Proponente-Coordenador da Proposta,            
mediante submissão no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP).  

5.2 O Proponente deverá estar adimplente com todos os programas promovidos pela           
DIREC; 

Parágrafo Único: O proponente anexará uma Declaração de Adimplência, emitida pela DIREC.            
(Anexo II). 

5.3 A participação de servidores técnico-administrativos levará em conta a adequação de seu             
cargo ou função e a compatibilidade da formação escolar, ou experiência profissional, com             
a natureza da unidade proposta; 

5.4 A participação do docente levará em conta a regulamentação da carga-horária específica no             
âmbito do IFBA, observando a compatibilidade com as ações do ensino, da pesquisa e de               
gestão; 

5.5 Os membros da Comissão de Avaliação das Propostas não poderão participar desde            
Edital; 

5.6 A participação de discentes do IFBA nas propostas ocorrerá na modalidade de bolsista ou              
de voluntário; 

5.7 Não poderá submeter projeto a este edital o servidor que, não apresentou justificativa ou              
teve algum projeto reprovado pela DIREC, nos últimos dois anos.  

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE E DO DISCENTE  

 
6.1 Das obrigações do Proponente  

 
a) Estar adimplente com todos os programas promovidos pela DIREC; 
b) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 
c) Relacionar os bolsistas contemplados até 5 (cinco) dias antes do início das atividades dos              

projetos homologados; 
d) Orientar o(s) bolsista(s) nas distintas fases de trabalho para a correta redação científica dos              

resultados obtidos em seu projeto de extensão (resumos, painéis, artigos científicos etc.)            
incluindo a elaboração dos relatórios; 

e) Cumprir as datas estabelecidas por este Edital, principalmente as referentes à entrega dos             
relatórios técnicos e prestação de contas; 

f) Elaborar os relatórios técnicos, nos prazos determinados, conforme modelo disponibilizado no           
SUAP. O não cumprimento deste item implicará, para o Proponente e/ou para o(s) bolsista(s), a               
condição de inadimplente para com a DIREC; 
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g) Exigir dos bolsistas os documentos para o início do pagamento das bolsas: RG, CPF, Histórico               

Acadêmico e Dados Bancários; 
Parágrafo único - Solicitar do bolsista a apresentação de comprovante bancário de conta corrente              
oriunda de bancos físicos (extrato demonstrando que a conta está ativa) em que conste o nome do                 
banco, agência e número da conta. A conta não pode ser “poupança” ou conta conjunta; 

h) Acompanhar a frequência dos discentes bolsistas e voluntários mensalmente através da entrega            
da folha de frequência mensal (Anexo III); 

Parágrafo único- Enviar frequência dos bolsistas até o dia 05 (cinco), do mês corrente para a DIREC; 
i) Apresentar plano de trabalho para os bolsistas e voluntários;  
j) Realizar prestação de contas, conforme modelo disponibilizado no SUAP.  
k) Em caso de impedimento do orientador, a DIREC e a Comissão de Avaliação poderá requerer               

sua substituição, através de documento com anuência do Coordenador substituído, que atenda            
aos requisitos previstos neste Edital, desde que o discente seja preservado com a continuidade              
da bolsa. 

l) Entregar a documentação no prazo solicitado pela DIREC. 
Parágrafo único - A não entrega da documentação no prazo solicitado, implicará na eliminação da               
proposta 

 
6.2 Das Obrigações do Discente 

 
a)Estar devidamente matriculado no IFBA - Campus de Salvador; 
b) Ter rendimento acadêmico igual ou superior de 60% de aproveitamento global; 
c) O discente será orientado por um servidor do IFBA – Campus de Salvador (professor ou técnico                 
administrativo). 
d) O discente que não cumprir com as atividades previstas no cronograma será automaticamente              
desligado do projeto. Cabe ao professor orientador informar à DIREC, no prazo máximo de 5 dias                
úteis, o desligamento do aluno do projeto. 
e) Os discentes participarão, conforme explicitado no projeto apresentado, na condição de            
bolsistas ou voluntários. 
f) Executar o projeto, sob supervisão do orientador, com dedicação de no mínimo 10 (dez) horas                
semanais, devendo, também, fazer referência a sua condição de bolsista do IFBA nas publicações e               
apresentações em eventos extensionistas e/ou científicos. 
g) Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa; 
h) Não acumular  outras bolsas de qualquer natureza, estágio ou similar, durante a sua vigência, exceto                
bolsas FIES, PROUNI ou auxílio moradia ofertado pelo Programa de Assistência e Apoio ao Estudante               
(PAAE) do IFBA; 
i) Em caso de não cumprimento ou desistência das atividades, o(a) discente deverá devolver ao IFBA                
em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) – bolsa(s), indevidamente; 
j) Em caso o bolsista seja desligado do projeto, o(a) Coordenador(a) do projeto deverá informar à                
DIREC em até 5 (cinco) dias úteis, a indicação do novo(a)  bolsista que passar a assumir o projeto; 
k) Manter a folha de frequência atualizada; 
l) Assinar Termo de Compromisso (Anexo IV), e o bolsista menor de idade é obrigatório a Declaração                 
do Responsável (Anexo V); 
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m) O(a) bolsista deverá apresentar comprovante bancário de conta-corrente, demonstrando que a conta             
está ativa e constando o nome do banco, agência e número de conta. A conta não pode ser “poupança”                   
ou conta conjunta;  
Parágrafo único: Em caso de atraso na entrega do documento acima, a bolsa só será paga no mês                  
seguinte. 
n) Estar adimplente com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e              
Inovação do IFBA (PIBIC e PIBITI/IFBA); 
 

7. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DAS PROPOSTAS 
 

7.1 O proponente deverá elaborar a proposta, atendendo os seguintes pré-requisitos: 
a) Enfocar às diretrizes especificadas no item 3 deste edital;  
b) É obrigatória a participação de discente do IFBA na equipe executora, na modalidade             

de bolsista ou de voluntário; 
c) Fidelidade aos objetivos do edital do primeiro ao último item do projeto  

7.2 O proponente deverá elaborar a proposta, atendendo a estrutura disponibilizada no SUAP a             
qual contempla os seguintes itens: 

a) Identificação da proposta; 

b) Caracterização dos beneficiários; 
c) Equipe participante; 
d) Discriminação da proposta (resumo, justificativa, fundamentação teórica, objetivo geral,         

metas, metodologia da execução da proposta, resultados esperados, disseminação dos          
resultados e referências); 

e) Cronograma de execução; 
f) Plano de aplicação; 
g) Memória de cálculo (orçamentário-financeiro); 
7.3 A equipe executora das propostas deverá ser composta por servidores, discentes (bolsistas e             

voluntários);  
7.4 O Proponente poderá coordenar até 2 (duas) propostas, contudo este servidor poderá            

participar de outras propostas como membro da equipe executora; 
7.5 O uso da infraestrutura existente no campus deverá estar detalhado na proposta;  
7.6 Os valores da proposta orçamentária (bolsas) devem estar discriminados conforme disposto           

no Formulário do SUAP. 
 

8. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
 

8.1 Os servidores interessados devem submeter a proposta no Sistema Unificado de           
Administração Pública-SUAP (http://suap.ifba.edu.br), utilizando o seu login e senha do          
IFBA.  

 

http://suap.ifba.edu.br/
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● O proponente, ao acessar o SUAP, atenderá aos seguintes encaminhamentos: 1. identificar            

o Módulo Extensão; 2. acessar o item “Submeter Proposta”; 3. Localizar a “Localizar o              
“Edital nº 02/2019 – DIREC/ IFBA - CAMPUS DE SALVADOR - PROGRAMA DE                
APOIO À EXTENSÃO DO IFBA CAMPUS DE SALVADOR”; 4. Clicar em “Adicionar            
Proposta” e preencher todos os itens; 5. Após preenchimento de todas as etapas da              
submissão, clicar na aba “enviar proposta” para validação da inscrição.  

8.2 O período de inscrição da proposta está estabelecido no item 12; 
8.3 Anexar todos os documentos digitalizados em formato PDF. As fotos devem estar em              

formato jpeg;  
8.4 O ato de inscrição implica aceitação integral do cumprimento desta Chamada;  
8.5 As propostas devem ser enviadas até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove                

minutos), da data limite de submissão das propostas conforme cronograma de atividades no             
item 12; 

8.6 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo             
final do recebimento estabelecido no item 12 abaixo; 

8.7 O proponente-coordenador docente e técnico-administrativo deve anexar à sua         
proposta a Declaração de Adimplência (Anexo II); 

9. APOIO DAS PROPOSTAS APROVADAS 

9.1 A aplicação dos recursos orçamentários e financeiros deverá ser destinada a ações            
compatíveis com a missão do IFBA, especialmente na formação e qualificação profissional            
e educacional e na implementação de ações estruturantes sobre o sistema social no qual se               
atua; 

9.2 A proposta aprovada contemplará no máximo 2(dois) bolsistas;  

9.3 O discente bolsista receberá parcelas mensais de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove              
reais e quarenta centavos) para dedicação presencial de 20 (vinte) horas semanais durante o              
período de realização do Proposta, observando-se o prazo máximo de execução da            
proposta; 

Parágrafo Único: As bolsas concedidas através deste edital ao discente bolsista serão com recursos              
provenientes do orçamento da assistência estudantil, e fazem parte do quantitativo empregado para as              
ações institucionais dos programas universais e das normas da política de assistência estudantil. O              
quantitativo de bolsistas dependerá do orçamento liberado para 2019. 

9.4 A liberação dos recursos ao projeto poderá ser suspensa quando houver descumprimento de             
quaisquer cláusulas deste edital; 
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9.5 Quando ocorrer desistência, descontinuidade, renúncia, rescisão ou extinção da proposta, as           

bolsas dos discentes deverão ser devolvidas para a DIREC, no prazo máximo de até 30               
(trinta) dias, a partir da oficialização do fato, mediante devolução de crédito orçamentário,             
sob a pena de sanções previstas na legislação vigente. 

 

 

 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

10.1 Serão selecionados 23 (vinte e três) projetos de extensão, distribuídos por Áreas            
Temáticas descritas no Anexo I, conforme tabela abaixo.  

 
Área Temática Quantitativo de Projetos  

Comunicação 02 
Cultura e Artes 02 

Direitos Humanos e Justiça 02 

Educação 04 

Saúde 04 
Tecnologia e Produção 04 

Trabalho 05 

Total 23 
 

Parágrafo Único: As propostas contempladas dependerão dos recursos financeiros disponibilizados          
para o Orçamento do Campus Salvador em 2019 e obedecerão ao ranking de classificação.  

10.2 Na seleção das propostas, em qualquer instância, o avaliador deverá considerar           
obrigatoriamente, a observância de: 

10.2.1 Princípios e diretrizes da Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
10.2.2 Atendimento ao disposto neste Edital; 
10.2.3 O discente poderá ser contemplado com uma única bolsa; 

10.3 O Comitê Gestor divulgará a lista de propostas inscritas por áreas temáticas no site              
oficial da instituição.  
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10.4 Os recursos deverão ser impetrados no SUAP, atendendo ao prazo disposto no item 12              

deste Edital. A exposição de motivos deverá caber em uma lauda, com cabeçalho, onde              
conste o título da proposta. 

Parágrafo Único - Na impossibilidade de impetrar recurso por questões técnicas pelo SUAP, o              
proponente deverá enviar o recurso via e-mail direc_campusssa@ifba.edu.br 

10.4.1. A apreciação do recurso será feita pelo Comitê Gestor e a decisão será              
divulgada no site do IFBA com a condição de deferido ou indeferido.  

10.5 As propostas serão encaminhadas para os avaliadores a fim de análise e parecer. O              
avaliador devolverá no prazo de 5 (cinco) dias as propostas avaliadas para o Comitê Gestor,               
que publicará o resultado parcial de acordo com as exigências deste Edital; 

Parágrafo Único - Cada proposta será avaliada por, no mínimo, 2 (dois) avaliadores.  
10.6 Os avaliadores utilizarão o Barema abaixo para avaliação das propostas: 

 

Critério Pontuação Máxima 

Natureza Extensionista da proposta 0 - 20,0 

Especificação na área temática 0 - 20,0 

Clareza e precisão da proposta 0 - 20,0 

Atendimento às diretrizes e objetivos do Edital 0 - 20,0 

Potencial de integração com a área de Ensino e Pesquisa 0 - 20,0 

VALOR TOTAL DE PONTOS 100,0 

 
 

10.7 Em caso de empate na pontuação final será considerada a maior pontuação            
(considerando uma casa decimal) obtida nos seguintes quesitos, obedecida à ordem de            
prioridade estabelecida: 

 
a) Promovam iniciativas que expressem o compromisso social do instituto em consonância 

com as políticas de educação ambiental, educação étnico racial, inclusão e direitos 
humanos; 

b) Natureza Extensionista da Proposta; 
c) Potencial de integração com as atividades de Ensino e Pesquisa; 

Parágrafo Único: Persistindo o empate, a Comissão de Avaliação deliberará pela proposta que             
contempla o menor valor da proposta.  

10.8 A DIREC encaminhará à Diretoria Geral do Campus de Salvador a decisão final, da              
Comissão de Avaliação, sobre as propostas contempladas, para sua publicação; 

 

mailto:direc_campusssa@ifba.edu.br
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10.9 O proponente poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias, a contar de divulgação               

das propostas classificadas, conforme disposto no Anexo VI, deste Edital. 

11. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA COMISSÃO 

 
11.1 O acompanhamento das atividades de extensão inerentes a cada proposta deste Edital            

será de responsabilidade da Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias; 
11.2 O Coordenador da proposta preencherá os relatórios (parciais e final), conforme           

formulários constantes no SUAP; 
Parágrafo único – Os relatórios parciais deverão ser preenchidos mediante execução e finalização de              
cada meta constante na proposta.  

11.3 Para atender às exigências da execução orçamentário-financeira da administração         
pública federal, os recursos deste edital deverão ser empenhados até a data limite informada              
pelo DOF do ano em exercício. Findo este prazo, a DIREC solicitará ao DOF o               
remanejamento dos saldos existentes; 

11.4 O prazo para envio de relatório final será de acordo com o cronograma divulgado neste               
edital. 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 
12.1 Os proponentes das propostas selecionadas deverão acompanhar todas as etapas do           

processo conforme as datas previstas no cronograma abaixo: 
 

Atividades Período 

Publicação do Edital 02/10/2019 

Submissão das Propostas 04/10/2019 a 21/11/2019  

Divulgação do resultado preliminar  05/12/2019 

Período Recursal 06/12/2019 e 07/12/2019 

Resultado Final pós-recursos 10/12/2019 

Início da Execução dos Projetos 11/12/2019 

Envio do relatório parcial 01/02/2020 
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Término dos projetos 18/04/2020 

Envio do Relatório Final 28/04/2020 

 
13. Os Projetos selecionados neste Edital terão duração máxima de cinco meses; 
14. Os Projetos somente deverão ser iniciados a partir do mês de dezembro de 2019; 
15. O prazo é contado sequencialmente independente do período de férias do Proponente; 
16. Caso o projeto seja interrompido por quaisquer motivos, o prazo para execução não poderá              

ultrapassar a data limite de término do projeto, conforme cronograma apresentado.  

17. DO PERÍODO RECURSAL 

 
17.1 Recursos poderão ser interpostos pelo SUAP, dentro dos prazos definidos neste Edital e             

serão apreciados pela Comissão de Avaliação; 
Parágrafo Único – Na impossibilidade de impetrar recurso por questões técnicas pelo SUAP, o              
proponente deverá enviar o recurso via e-mail direc_campusssa@ifba.edu.br 
 

17.2 O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado por esta Diretoria no site da               
IFBA – Campus de Salvador , conforme item 12 deste edital; 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja                 

por decisão unilateral da DIREC, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em               
decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou à reclamação de             
qualquer natureza.  

14.2 As ações desenvolvidas no projeto não poderão ser cobradas qualquer taxa, tarifa ou similar do               
público-alvo. 

14.3  Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor, a ser definido.  
14.4 Informações adicionais poderão ser obtidas na DIREC, ou pelo e-mail          

direc_campusssa@ifba.edu.br. 
 

 
 Salvador-BA, 27 de novembro  de 2019. 
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