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ANEXO I  
PROPOSTA DE PROJETO 

 PROPOSTA DE PROJETO 
1.      IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Título da Proposta: Modalidade: (  ) Esporte   (  ) Cultura   (  ) Lazer 
 2.    IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PROPONENTE  

SERVIDOR ORIENTADOR SIAPE E-MAIL 
1.   

NOME DO ESTUDANTE MATRÍCULA CPF E-MAIL ATUAÇÃO 
1.    Coordenador 
2.    Membro 
3.    Membro 
4.    Membro 
5    Membro 
6.    Membro 
7.    Membro 
8.    Membro 
9.    Membro 
10.    Membro 
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3. DO QUE SE TRATA ESTA PROPOSTA?  
(Em que contexto se insere a proposta de projeto, o objeto do projeto, ou seja, o que se pretende realizar por meio do projeto, as prováveis datas de realização das atividades, e quais possíveis resultados serão alcançados com a execução do projeto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.QUAIS AS JUSTIFICATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO?  
(Apresente as razões para a realização da proposta de projeto). 
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5.QUEM É O PÚBLICO ALVO?  
(Quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser beneficiado pelo projeto). 

 
 
 
 
 

6. COMO SERÁ EXECUTADO ESTE PROJETO? 
(Descreva aqui como a execução do projeto proposto está organizada, ou seja, quais são as etapas necessárias e quais as atividades em cada etapa para atingir os objetivos propostos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. QUAL O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO? (Descreva  por quanto tempo e em que data provável ocorrerão as atividades previstas no projeto, conforme suas  etapas).  
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8. ONDE O PROJETO SERÁ EXECUTADO? 
Descreva o local de execução das atividades previstas no projeto, em especial quando se tratar de atividades e ou eventos fora das dependências do Campus).  

 
 
 
 

9. QUAIS OS RECURSOS SERÃO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO?  
(Descreva aqui todo o material de consumo ou serviço a ser contratado na execução do projeto, descrevendo as quantidades e os valores conforme os orçamentos pesquisados. Atenção! O valor constante deverá estar de acordo com o orçamento de menor valor, dentre os três orçamentos de cada item que devem ser anexados ao projeto) 

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DO ITEM PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
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13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     

10. QUAL O VALOR TOTAL ESTIMADO DA PROPOSTA DE PROJETO?  
(Refere-se à soma dos itens previstos como recursos, de acordo com o item 9 deste formulário) R$  

 
11. EXISTE MAIS ALGUMA INFORMAÇÃO QUE QUEIRA FORNECER SOBRE A PROPOSTA DE PROJETO? 

(Use o espaço caso queira complementar alguma informação dos campos anteriores que julgue necessária).  
 
 
 
 

 
 Brasília, ___ de ______ de 2019 ______________________________________ ___________________________________ SERVIDOR ORIENTADOR /SIAPE ESTUDANTE COORDENADOR /MATRÍCULA 
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ANEXO II 
TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE MEMBRO DO PROJETO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE MEMBRO DO 
PROJETO  

Eu, _________________________________________________________________, estudante 
regularmente matriculado (a) no curso _________________________________, matrícula nº 
____________________ , contemplado (a) no Edital Nº ___ / IFB de __ de ________ de 2019, 
referente ao Programa de Esporte, Cultura e Lazer Discente, declaro, para os devidos fins, que 
passarei a integrar o projeto ________________________________________ do Campus 
Estrutural, e declaro estar ciente: 

 
1 - Das normas que regem o Edital n°_________. 
2 - Da Resolução nº14/2014 - CS/IFB, Anexo III - Programa de Incentivo à Cultura, Esporte e 
Lazer Discente.  
3 -  De que atos praticados por mim em desacordo com o Regimento/Regulamento Disciplinar 
Discente, motivando sanções disciplinares e infrações, implicarão na minha suspensão do 
referido Programa. 
4 - De que a minha participação é voluntária e não estabelece nenhum vínculo empregatício. 
 

 
Brasília/DF, _____ de _______________________ de 2019. 

 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do (a) estudante 

  
 

_________________________________________________ 
Assinatura do responsável  

(Para o caso de aluno menor de idade) 
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ANEXO III 
TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE COORDENADOR DO PROJETO E DECLARAÇÃO DE 

ESCOLHA DO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE COORDENADOR DO PROJETO E 
DECLARAÇÃO DE ESCOLHA DO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO  

  
   Eu,_________________________________________________________________________, estudante 
regularmente matriculado(a) no curso _________________________________________,  declaro que sou 
COORDENADOR do projeto ______________________________________________ financiado pelo Programa 
de Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer Discente - PINCEL do Campus ____________ , ____ semestre de 2019. 
   Declaro estar ciente que, para a execução do projeto, foi concedido o VALOR TOTAL de R$ ____________ e 
que, enquanto COORDENADOR, receberei este valor, em parcela única. 

Declaro, ainda que que desejo receber o auxílio por meio de: 
 

(   ) Conta corrente (   ) Ordem bancária 
Atenção! 
Não são aceitas contas poupança, de terceiros 
(mesmo que sejam dos pais os responsáveis), 
contas conjuntas ou conta salário.  
Não faça essa opção caso tenha dívidas 
vinculadas à sua conta bancária. 
Banco:_________________________________ 
Agência:_______________________________
 Conta Corrente:__________________________
  

O estudante deverá comparecer a qualquer agência do 
Banco do Brasil e apresentar documento oficial de 
identidade e CPF para sacar o auxílio. O estudante terá 
até 7 (sete) dias corridos, a partir das datas fornecidas 
pela CDAE do Campus, para sacar o auxílio. 
 
CPF:__________________________________ 
 

 
Comprometo-me a cumprir as regras do Programa e declaro estar ciente: 
• Das condições estabelecidas no Edital. 
• De que a concessão do auxílio é pessoal, temporária e intransferível, para emprego exclusivo no projeto, 
conforme especificado na planilha de custos, conforme item 6.3 do edital; 
• De que os valores integrais ou parciais não utilizados no projeto deverão ser devolvidos por meio de pagamento 
de GRU gerada pela CDAE sob pena da inclusão do CPF na dívida ativa da União, conforme item 12.4, do Edital.  
• De que atos praticados por mim em desacordo com o Regimento/Regulamento Disciplinar Discente, motivando 
sanções disciplinares e infrações, implicarão na minha suspensão do referido Programa. 
• De que a minha participação é voluntária e não estabelece nenhum vínculo empregatício. 
Declaro ainda estar ciente de o pagamento do auxílio não terá data ou prazos previamente estipulados e que ficará 
vinculada, ainda, ao repasse de recursos orçamentários para a rubrica Assistência ao Educando pela SETEC/MEC. 

Brasília/DF, _____ de _______________________ de 2019. 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do (a) estudante 

 _________________________________________________ 
Assinatura do responsável  

(Para o caso de aluno menor de idade) 
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ANEXO IV 
TERMO DE COMPROMISSO DO SERVIDOR ORIENTADOR 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO SERVIDOR ORIENTADOR 

Pelo presente Termo de Compromisso, eu ___________________________________, 
servidor do IFB Campus xxxxxx, SIAPE _______________, a partir da presente data, 
participarei do projeto ________________________________________ do Campus 
____________________, na função de orientador, e declaro estar ciente: 

1- Das normas que regem o Edital 
2- Da Resolução nº14/2014 - CS/IFB, Anexo III - Programa de Incentivo à Cultura, 

Esporte e Lazer Discente. 
2- Da necessidade de investir no mínimo 1 hora semanal para acompanhar e orientar os 

participantes do projeto. 
3- Da necessidade de orientar o estudante coordenador do projeto na elaboração dos 

relatórios parciais e final de prestação de contas. 
4-  Da necessidade de assinar juntamente com o coordenador do projeto os relatórios de 

prestação de contas. 
5- Da necessidade de estar presente nas apresentações e realizações propostas pelo projeto 

durante a vigência do edital. 
6- Da necessidade de indicar meu substituto caso não possa dar prosseguimento às 

atividades. 
 

Brasília/DF, _____ de _______________________ de 2019. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura servidor orientador 
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ANEXO V 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO 

 
ANEXO V - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
1.1 Título da Proposta: 
1.2 O PROJETO (ANEXO 1) ENCONTRA-SE: (   )LEGÍVEL    (     )COMPLETO     
1.3 Modalidade: (  ) Esporte   (  ) Cultura   (  ) Lazer 
1.4 SERVIDOR ORIENTADOR: 
1.5 ESTUDANTE COORDENADOR: 
1.6 NOME DOS ESTUDANTES 
1. 6. 
2. 7. 
3. 8. 
4. 9. 
5. 10. 

1.7 Algum estudante envolvido possui frequência irregular? Em caso afirmativo, qual(ais) deles ? 

1.8 O servidor coordenador coordena outros projetos?  Em caso afirmativo, quais?  
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1.9 A proposta de projeto descumpriu alguma das exigências do edital?  
(   )SIM    (   ) NÃO 

1.9.1 Caso afirmativo, explicite as razões pelas quais a proposta está desclassificada 
 
 
 
 
 

2. CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

ITENS CLASSIFICATÓRIOS 

GRADUAÇÃO 

NOTA 
1 

Não  
desenvolve/ 

abrange /impacta/contribui 
valoriza/promove 

2 
Pouco  

desenvolve/ 
abrange /impacta/ contribui /valoriza/ 

promove 

3 
Desenvolve/ 

abrange 
/impacta/ contribui / 
valoriza/ 
promove 

4 
Desenvolve/ 

abrange /impacta/ 
contribui/ valoriza/ promove Muito 

5 
Desenvolve/ 

abrange /impacta/ 
valoriza/ contribui / promove Completamente 

Abrangência da comunidade estudantil como público alvo.       
Impacto na comunidade externa       
Valorização de grupos historicamente marginalizados ou 
segregados (População de rua, mulheres, população LGBT, 
População negra, Quilombolas, População Indígena) 

      

Promoção à inclusão de pessoas com necessidades 
específicas       
Valorização da cultura regional       
No caso de proposta da modalidade ESPORTE, a proposta 
de projeto Valoriza a prática desportiva como forma de 
promover a competição, a integração social e a coletividade, 
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considerando ainda a participação intercampi? 
No caso de proposta da modalidade ESPORTE, valoriza a 
prática desportiva como forma de promover a saúde, a 
aptidão física e a inclusão? 

      

No caso de proposta da modalidade LAZER, promove o 
entretenimento, a diversão e ou recreação?       
No caso de proposta da modalidade LAZER, desenvolve a 
informação ou formação, de maneira informal?       
No caso de proposta da modalidade CULTURA, promove a 
cultura local onde está inserido o Campus?       
No caso de proposta da modalidade CULTURA, as ações 
contribuem para a formação, considerando os cursos do 
Campus? 

      

PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO:  
3. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

Quantas pessoas o projeto se propõe a alcançar?  
Quantas pessoas compõem o grupo proponente?  
Qual o valor total do projeto?  
Avaliação feita pela Comissão de Assuntos Estudantis – CAE, instituída pela Portaria XX DG do Campus XXXX, de XX de XXX de 2017, na data de 

_____ de _______________de ________.
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ANEXO VI 
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTE COM IDADE INFERIOR 

A 18 ANOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO PROPOSTO 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTE COM IDADE 
INFERIOR A 18 ANOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO PROPOSTO 

Eu,_______________________________________________,  RG __________________, 
CPF _______________, responsável legal pelo(a) estudante 
_____________________________________________________________, regularmente 
matriculado (a) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, 
Campus__________________, no curso_____________________, AUTORIZO sua 
participação no Projeto_______________________________________ a realizar-se por meio 
do Programa de Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer Discente – PINCEL. Informo que, em caso 
de emergência médica, poderei ser comunicado(a) pelo(s) telefone(s) 
__________________________________________________________. Informo, também, que:  

( ) O(A) estudante não é alérgico(a) a nenhum tipo de medicamento. 
( )O(A) estudante é alérgico(a) aos seguinte(s) medicamento(s): 

________________________________________________________________________. 
( ) O(A) estudante possui plano de saúde e portará consigo a carteira que informa. 
( ) O(A) estudante não possui plano de saúde. 
 

 
Brasília/DF, _____ de _______________________ de 2019. 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do (a) responsável 
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ANEXO VII 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

REQUERIMENTO DE RECURSO  
À Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - Campus 

____________________. 
Eu ______________________________________________________________________ , 

estudante regularmente matriculado do curso de ____________________, matrícula 
_______________ , turno___________________, turma ________, venho requerer a revisão 
quanto: 

(   ) Resultado da Inscrição. 
( ) Seleção do Processo Seletivo previsto no edital _____ para concessão de 

________________________________________________________________________.  
 

Exposição de Motivos 
 
 
 
 
 
 
Nestes termos, peço deferimento. 

 
Brasília/DF, _____ de _______________________ de 2019. 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do estudante  
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ANEXO VIII 
TABELA MODELO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS 

 

TABELA MODELO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS 

 NOME DO PROJETO: 
 ESTUDANTE COORDENADOR:          
SERVIDOR ORIENTADOR: 
Nº da Nota Fiscal  Nome do Contratante/                      Prestador de serviço Item  Quantidade Preço Unitário Total 

            
      
      
      
      
      
      
      



 

23  

            
            
            
      
      
            
            
            
            
            

TOTAL DAS DESPESAS   
RECURSOS TOTAIS CONCEDIDOS AO PROJETO   

SALDO   
Observação: Como forma de comprovar também a consecução física do Projeto, anexar a esta tabela, além das notas fiscais enumeradas, os 
relatórios se for o caso, lista de frequências de participantes se for o caso, fotos da atividade, materiais de divulgação da ação entre outros. 
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ANEXO IX 
TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO 

 
TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO 

 
À Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - Campus 
________________________. 
Eu _________________________________________________________________, estudante 
regularmente matriculado do curso de ____________________, matrícula _______________ , 
turno___________________, turma ________, que tive meu projeto avaliado e aceito para 
execução edital n° ______ , do Programa de Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer, venho requerer 
de Vossa Senhoria: 
 
(   ) O cancelamento do auxílio a ser recebido  
(  ) O cancelamento do auxílio recebido e a GRU simples, a fim de que eu possa realizar a 
restituição do valor total do auxílio, conforme item 12.4 deste edital 
Exposição de Motivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestes termos, peço deferimento. 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do (a) estudante 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do responsável  (Para o caso de aluno menor de idade) 

 
Brasília, DF____, de __________________ de 2019.  
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO 

 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Declaro, para os fins que se fizerem necessário, que o(a) estudante 
____________________________________________________________________
_________, regularmente matriculado no curso 
________________________________________________, 
participou como (  )coordenador (  )membro do Projeto 
________________________________ relativo ao Programa de Incentivo a Cultura 
e Lazer Discente – PINCEL. 

 
 

 
Brasília, DF____, de __________________ de 2019.  

________________________________________________________ 
Assinatura do Servidor Orientador 
Siape n° _____________________ 
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ANEXO XI 
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
NOME DO  PROJETO: 
COMPONENTES:  
Descreva como se deu o processo de execução do projeto, elencando os pontos positivos e negativos, explicitando também quais as contribuições deste projeto para a sua formação acadêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, DF____, de __________________ de 2019. 
 

___________________________________ 
Assinatura do Estudante Coordenador 
Matrícula n° _____________________ 

___________________________________ 
Assinatura do Servidor Orientador 
SIAPE n° _____________________ 

 


