PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ATLETA-ESTUDANTE IESB
EDITAL 2º SEMESTRE DE 2017

O Conselho Universitário do Centro Universitário IESB, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, torna público o presente Edital de abertura de inscrições aos interessados em
participar da seleção de candidatos ao Programa Institucional de Bolsas Atleta-Estudante
IESB, regularmente matriculados nos cursos de graduação, para a vigência no 2º semestre de
2017. A seleção dos bolsistas realiza-se de forma integrada e é regulada pelo Regulamento
de Bolsas de Estudos Segundo Semestre de 2017, divulgado no site www.iesb.br.

1. O que é o Programa Institucional de Bolsa Atleta-Estudante do IESB
O Programa Institucional de Bolsa Atleta-Estudante do IESB concederá bolsa aos Atletas de
destaque, para incentivar a prática esportiva no IESB.
2. Objetivos do Programa Institucional de Bolsa Atleta-Estudante do IESB
2.1. Apoiar, com bolsas concedidas nas mensalidades para estudantes/atletas do Centro
Universitário IESB;
2.2. Promover e difundir a prática do desporto e de hábitos saudáveis entre os estudantes
do IESB;
2.3. Representar o IESB no desporto universitário e esporte comunitário;
2.4. Utilizar a imagem do estudante/atleta em eventos internos do IESB e campanhas
publicitárias;
2.5. Colaborar, por meio do esporte, para o fortalecimento da marca IESB.
3. Categorias Abrangidas pelo Programa Institucional de Bolsa Atleta-Estudante do
IESB
As categorias abrangidas pelo Programa Institucional de Bolsa Atleta do IESB contemplarão
diretamente: Campeão em nível mundial, Olímpico, Paralímpico, Atleta representativo, Atleta
Local e Universitário.
4. Coordenação do Programa Institucional de Bolsa Atleta-Estudante do IESB
O Programa Institucional de Bolsa Atleta-Estudante do IESB será coordenado e
supervisionado pelo Curso de Educação Física do IESB, com acompanhamento da PróReitoria de Graduação e Extensão.

5. Da concessão
5.1.

Os percentuais de bolsas serão concedidos após a avaliação da Coordenação do
Curso de Educação Física do IESB, com aprovação da Pró-Reitoria de Graduação
e Extensão, conforme critérios a seguir:
5.1.1.

5 bolsas de 100% para campeão mundial, campeão olímpico e

paraolímpico;
5.1.2.

10 bolsas de 50% para atleta representativo;

5.1.3.

30 bolsas de 20% para atleta local e universitário.

6. Das Condições de Manutenção da Bolsa
6.1.

O bolsista aprovado deverá manter rendimento acadêmico de no mínimo 70% de
SS e MS em cada semestre, e poderá ter até 2 (duas) reprovações durante todo
o curso com renovação semestral;

6.2.

O bolsista contemplado deverá, como contrapartida, ceder sua imagem quando
necessário, divulgar o curso de Educação Física e a marca IESB, utilizando a
logomarca do IESB em competições, entrevistas, eventos de representatividade
no meio esportivo, no desporto universitário do Distrito Federal, do Brasil e do
Exterior e realizar quando solicitado campanhas promocionais e comerciais,
supervisionados pela coordenação do curso e acompanhados pela Pró-Reitoria
de Graduação e Extensão;

6.3.

As atividades de contrapartidas a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão
definidas e acompanhadas, mediante relatório mensal, pela Coordenação do
Curso e supervisionadas pela Pró-Reitoria de Graduação e Extensão.

7. Critérios para Renovação da Bolsa
7.1. Manter-se em treinamento na modalidade praticada;
7.2. Apresentar relatório de participação nos eventos esportivos;
7.3. Ter realizado as contrapartidas relacionadas no item 6 deste, quando solicitada pela
Coordenação de Curso de Educação Física do IESB;
7.4. Ter obtido desempenho acadêmico previsto no item 6.1 deste;
7.5. Estar devidamente matriculado no Centro Universitário IESB.
8. Do Prazo e Processo de Inscrição

As inscrições para concorrer ao Programa Institucional de Bolsa Atleta-Estudante do IESB
estarão abertas no período de 14 de julho a 07 de agosto de 2017. Os interessados deverão
preencher os formulários anexo a este edital para realizar a inscrição, anexar a documentação
solicitada abaixo e entregar em envelope lacrado na Central de Atendimento Financeiro – CAF
no campus Giovanina Rímoli, Edifício Pedro Principal.
9. Da documentação:
a) Ofício de encaminhamento em duas vias (Anexo I);
b)

Formulário de inscrição assinado pelo aluno (Anexo II);

c) Currículo esportivo (Anexo III);
d)

Cópia do RG e CPF;

e) Comprovante de Matrícula;
f)

Comprovante de nada consta financeiro;

g) Comprovante de residência;
10. Disposições Finais
10.1.

Poderá participar todos os (as) alunos/atletas que se encaixem dentro dos Itens 6
e 7 deste Edital;

10.2.

Os alunos/atletas que irão concorrer ao Programa Institucional de Bolsa Atleta do
IESB deverão comprovar por meio do currículo esportivo seu desempenho
esportivo;

10.3.

Não serão aceitas inscrições fora do prazo;

10.4.

A entrega da documentação (item 9) incompleta levará a eliminação do candidato;

10.5.

O descumprimento das normas estabelecidas neste Edital poderá implicar o
cancelamento das bolsas;

10.6.

Em caso de desistência do aluno, a bolsa será cancelada a partir do mês de
formalização da desistência;

10.7.

No ato da solicitação do cancelamento deverá apresentar o relatório parcial das
atividades desenvolvidas até a data;

10.8.

O comprovante da inscrição, para o aluno, será a segunda via carimbada e
assinada por um funcionário do IESB;

10.9.

A Bolsa é aplicável aos cursos de Graduação do Centro Universitário IESB nas
modalidades presencial e a distância, exceto para os cursos de Gastronomia;

10.10. A Bolsa não acumula com nenhuma outra modalidade de bolsa do IESB,
financiamento público ou privado, desconto, ou parcelamentos do IESB, exceto o
desconto por resolução para o curso específico do bolsista;
10.11. Disciplinas reprovadas não serão contempladas por Bolsa;
10.12. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Bolsas,
Descontos e Parcelamentos.
10.13. As datas referentes a este Edital se resumem conforme tabela abaixo:
Especificação
Abertura do Edital de Programa de Bolsa Atleta do IESB

Data
14/07/2017

Período de recebimento de currículos esportivos

Até 07/08/2017

Período de análise dos currículos

08 a 11/08/2017

Data de divulgação dos Aluno/Atletas contemplados

14/08/2017

Assinatura do temo de compromisso do Aluno/Atleta

15 a 18/08/2017

Conselho Universitário

ANEXO I – Ofício de Encaminhamento (duas vias)

Brasília,____ de _____________________ de 2017
Para
Coordenação do Curso de Educação Física do IESB
Laboratório de Esporte do IESB – IESB Esportes

Assunto: Programa Institucional de Bolsa Atleta do IESB

Eu _________________________________________________ Aluno do Centro
Universitário

IESB,

regularmente

matriculado

no

curso

de

______________________________________________________no_____semestre,
período_______________________

matrícula_______________ venho, por meio deste

documento, encaminhar os documentos solicitados para inscrição no processo seletivo do
Programa Institucional de Bolsa Atleta do IESB.
Sou aluno do IESB e atleta da modalidade: ____________________________

Atenciosamente;

___________________________________________
Assinatura do Aluno

ANEXO II – Formulário de Inscrição
Nome:
Data Nascimento:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Filiação (Pai/Mãe):
Endereço residencial:
Modalidade praticada:
Categoria:
Há quanto tempo prática esta modalidade esportiva?
É atleta federado? Se positivo, qual Federação?
Qual principal competição que você já participou?
Estatura
Peso:
Tempo de prática da modalidade:
Local de treinamento:
Dias de treinamento:

Tempo de treino por dia:

Técnicos/treinadores:
Já teve alguma punição pelo uso de substâncias ilícitas no esporte?
Aluno do IESB ingressante em:
N. de Matrícula:

Curso:
Semestre em curso:

Já representou o IESB em competições esportivas? Se positivo, quais?
Já participou de alguma campanha promocional (propaganda e outros) pelo fato de ser
atleta?
Declaração de veracidade das informações
Declaro que todos os dados acima informados são verdadeiros, não tendo intenção de ter
vantagens ilícitas no processo seletivo do Programa Institucional de Bolsa AtletaEstudante do IESB.
Brasília,

de xxxxxxxxx de 2017

Assinatura do Aluno/Atleta

ANEXO III – Currículo Esportivo
Nome:
Inserir um foto da
sua escolha (pode
ser de atleta).
Modalidade praticada:
Categoria:
Principais competições (máximo 10):

Principais resultados (máximo 10):

Principais competições para 2017 (máximo 3):

Informações adicionais que julgar relevantes:

Anexar imagens com a sua participação (escolha livre):

Local, data e assinatura do Aluno/Atleta

