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Procedimentos para Implementação de Bolsas da Fapesb/IF Baiano

1. Considerando que a divulgação dos resultados da Chamada Interna 01/2015 estava

previsto para o dia 11 de maio de 2015 e foi prorrogada para o dia 20 de maio de 2015.

Fica definido que a SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSOS que estava

previsto para os dias 13 e 14 de maio de 2015, ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio de

2015. Sendo assim,  o resultado pós-recurso será publicado no dia 25 de maio de

2015.

2. Recomenda-se que a solicitação de recurso seja realizada utilizando-se do formulário

em anexo e junto com o mesmo as comprovações necessárias. A mesma deverá ser

enviado para o correio eletrônico pibic@ifbaiano.edu.br até as 23:59 horas do dia 22 de

maio de 2015. 

3. Os estudantes contemplados com bolsa da FAPESB deverão enviar os documentos

relacionados  abaixo  (ENCADERNADO,  CONFORME  SEQUENCIA  ABAIXO) COM

ASSINATURA  ORIGINAL  para  Coordenação  Geral  de  Iniciação  Científica  na  Pró-

Reitoria  de  Pesquisa  e  Inovação  do  IF  Baiano,  com  prazo  suficiente  para  que  os

mesmos  sejam  entregues  no  referido  endereço  no  dia  29/05/2015.  Cópia  da

documentação deve ser entregue na Coordenação de Pesquisa do Campus de lotação.

Documentação INDIVIDUAL para implantação da bolsa de IC

1 - Formulário online do Programa de Bolsas, concluído e impresso, em 01 (uma) via,
na modalidade de IC - Cotas, com as devidas assinaturas originais;

http://siga.fapesb.ba.gov.br/bolsa_fc/login.wsp?x.c_m=fe78323277e2e1d3
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2 - Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;

3 - Cópia do CPF do candidato à bolsa;

4 -  Cópia do Comprovante de Matrícula  2015 do candidato à bolsa,  assinado pela
instituição (Assinatura original);

5  -  Cópia  do  Histórico  Escolar  da  graduação  do  candidato  à  bolsa,  assinado  pela
instituição (Assinatura original);

6  -  Cópia do currículo  do  candidato  à bolsa (atualizado),  impresso diretamente da
Plataforma Lattes;

7 - Cópia do currículo do Orientador (atualizado), impresso diretamente da Plataforma
Lattes;

8  -  Declaração  da  da  instituição  cotista  atestando  a  carga  horária  do  Orientador
(declaração de 40 horas ou DE assinada pelo diretor do Campus);

9 - Declaração assinada pelo candidato, informando:

a) se é beneficiado por alguma outra bolsa de qualquer natureza;

b) que tem conhecimento e se compromete a não se beneficiar com outra bolsa de
qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela FAPESB
(exceto bolsa FIES, PROUNI, de auxílio moradia ou equivalente).

10 - Declaração assinada pelo beneficiado informando:

a) se tem vínculo empregatício e/ou estatutário;

b) que tem conhecimento e se compromete a não adquirir  vínculo empregatício e/ou
estatutário durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB;

11 – Cópia do extrato de conta no Banco do Brasil, em nome do candidato, contendo os
números  de  agência  e  conta  (corrente  ou  poupança),  incluindo  os  dígitos
verificadores.

12-  Cadastro  do  pesquisador  (professor  e  estudante)  na  FAESB

2

mailto:pibic@ifbaiano.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Rua do Rouxinol n° 115 – Bairro: Imbuí – CEP: 41.720-052 – Salvador/BA – Tel.: (71) 3186-0028

E-mail: pibic@ifbaiano.edu.br   

(http://siga.fapesb.ba.gov.br/cadastro/novo_cadastro.wsp) 

Quem  não  possuir  conta  no  Banco  do  Brasil,  deverá  abri-la  até  o  prazo  de
apresentação dos documentos.

4. Os  estudantes  contemplados  com  bolsa  da  FAPESB  deverão  entregar  todos  os

documentos listados no quadro acima em duas vias e também o Formulário on-line do

Programa de Bolsas (http://www.fapesb.ba.gov.br/),  concluído e impresso em duas

vias, na modalidade de IC - Cotas, com as assinaturas originais do candidato à bolsa

e do orientador.

5.  As  inscrições  efetuadas  com  documentação  incompleta  ou  a  inexatidão  das

declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de qualquer natureza que não

atendam  às  exigências  deste  Edital,  ocorridas  em  qualquer  fase  do  processo,

desclassificarão automaticamente o candidato.

Carlindo Santos Rodrigues

Coordenação Geral de Iniciação Científica

Portaria 783/2014

DOU de 23/04/2014
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CHAMADA INTERNA PROPES Nº 01/2015 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PIBIC/FAPESB/IF BAIANO 2015/2016  

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Orientador:

Bolsista:

Projeto:

Campus: E-mail:

Vem apresentar RECURSO contra decisão do resultado preliminar, nos termos  CHAMADA INTERNA

PROPES Nº 01/2015, conforme justificativa abaixo.

Justificativa

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Possui Anexos: (   ) Não  (   ) Sim. Quais:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Local:

Data: Assinatura

ORIENTAÇÃO

O servidor(a) deverá remeter este Formulário para Interposição de Recurso e seus possíveis anexos até as 23:59 horas do dia 22

de maio de 2015, devidamente assinado(s) e digitalizado(s) em formato PDF através do seu e-mail institucional para o endereço

eletrônico pibic@ifbaiano.edu.br 
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DECLARAÇÃO

Eu,  (Escrever  o  nome do  responsável),  na  condição  de  bolsista  de  Iniciação

Científica  do  projeto  (Escrever  o  nome do  projeto),  aprovado  na  Chamada 01/2015

Fapesb/IF Baiano, orientado pelo(a) Professor(a) (Escrever o nome do(a) orientador(a)),

no âmbito do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC IF Baiano/FAPESB) do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, INFORMO que, não tenho

e não terei vínculo empregatício de qualquer natureza e não sou e não serei beneficiado

por nenhum tipo de bolsa/remuneração durante o período da Bolsa (exceto bolsa FIES,

PROUNI, PNAE de auxílio moradia ou equivalente).

Local e data.

Nome do Bolsista:________________________________________
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