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Reunião com Equipe Gestora – 26/01/2021 

Participantes 

 

Câmpus Participantes 

Araraquara Helien, Josilda 

Avaré Gabriela, Jamile, Gustavo 

Boituva Flávio, Juliana 

Bragança Paulista Iara 

Capivari Gustavo 

Cubatão Solange, Elaine, Rafael, Lucia, Rita, Paulo 

Guarulhos Aline Binato 

Hortolândia Caroline 

Matão Alexandra 

Pirituba Kamili, Bianca, Maria de Fátima, Oertes 

Registro Fernanda 

Tupã Airton Lima 

Votuporanga Cadu 

Reitoria Adriane, Dyane e Elaine 

Formalização dos projetos no IFSP 

• A escolha dos 13 câmpus participantes seguiu o critério da “experiência”, ou seja, a 

participação dos câmpus em edições anteriores do Programa Mulheres do IFSP ou 

projetos similares. 

• Será publicado edital no SUAP, entre fevereiro e março de 2021, para que os câmpus 

participantes façam adesão ao projeto. 

• Será criado um formulário no drive para a atualização dos dados dos coordenadores 

dos projetos (solicitação da FAI). 

Comunicação e Divulgação 

• Criação de notícias sobre os projetos: todos os câmpus podem solicitar ao setor de 

comunicação social (local ou reitoria) notícias sobre os projetos.  

• Manter o site atualizado com o auxílio dos bolsistas e de outros membros do projeto. 

A servidora Dyane Guedes, da reitoria, ficará responsável pela atualização da página 

oficial do programa. 

• Link do site: https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/2-uncategorised/1966-

programa-mulheres-do-ifsp 
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 
• Haverá um período para a elaboração/reformulação dos PPC. 

• Deve-se atentar para os trâmites e prazos da PRX e Conex. 

• Link de acesso ao banco de PPC: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VnAAltayZ2M3r8cHh-BO6-

ZSflpqbUW1?usp=sharing 

Fundação de Apoio (FAI) 

• Os recursos do projeto serão gerenciados pela Fundação de Apoio (FAI). 

• A seleção dos bolsistas e a aquisição de materiais serão realizados pela FAI com a 

colaboração dos câmpus. 

• O pagamento das bolsas será realizado pela FAI (centralizado), ou seja, não haverá 

repasse de recurso para os câmpus. 

• O pagamento mensal de bolsas e auxílios será realizado mensalmente após o envio 

de relatório pelos coordenadores (deverá ser criado um procedimento: e-mail? Ofício? 

Formulário online?) 

• O pagamento das estudantes será realizado em conta corrente. 

Aquisição de Materiais 

• Haverá um prazo no cronograma para o fechamento da lista de materiais por projeto. 

• Poderão ser elaboradas listas temáticas envolvendo mais de um câmpus.  

• Será verificado com a FAI se existe alguma especificação relacionada à natureza de 

despesa dos materiais a serem adquiridos, uma vez que muitos itens são específicos. 

Encontro Geral de Formação 

• Está previsto no projeto a realização de um encontro geral de formação (online). 

Sugere-se que o tema tenha relação com o “Observatório de Oportunidades”. 

Observatório de Oportunidades 

• Trata-se de uma ação inédita no projeto, exigida como contrapartida pela SNPM (atuar 

mais ativamente no acompanhamento do ingresso das estudantes do Mundo do 

Trabalho). 

• Primeira reunião em abril para discutir as estratégias, calendário e parcerias. 

Participação da SNPM nos eventos  

• A SNPM solicitou convite para a participação das aulas inaugurais e das formaturas. 

O convite deve ser enviado com um mês de antecedência. 
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