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1. Formação 

 

A ideia é que façamos o planejamento conjunto da formação prevista no projeto aprovado 

junto à SNPM. Trabalharemos temas relacionados às mulheres e o mundo do trabalho com 

o objetivo de subsidiar a criação do Observatório de Oportunidades. 

• Dividir a formação (de 8 horas) em dois dias, para facilitar a participação de todos; 

• A formação acontecerá após a seleção dos estudantes bolsistas; 

• Deverá envolver as equipes dos câmpus e parceiros; 

• Indicação de palestrantes e temas pode ser realizada; 

• Sugestão de que a formação seja realizada parcialmente ou totalmente a distância. 

 

 



 

 

2. Observatório de Oportunidades 

Lembramos que o Programa Mulheres do IFSP se apoia em três pilares: acesso, permanência 

e êxito. Hoje, um dos pilares mais fragilizados é o último, que consiste no acompanhamento 

do ingresso das estudantes no mundo do trabalho. O projeto aprovado junto à SNPM (via 

Coordenação Geral do Trabalho e Projeção Econômica) terá justamente este enfoque. Então, 

para além da formação profissional, nós nos comprometemos em criar um dispositivo – o 

Observatório – para discutir e propor uma solução para as questões que permeiam o ingresso 

das estudantes no mundo do trabalho.   

• Criação de um grupo estadual composto pelo IFSP e parceiros (rede); 

• Para a próxima reunião, em junho, nos comprometemos em apresentar um 

mapeamento de possíveis parceiros (empresas, movimentos sociais, órgãos da 

administração pública etc.), que atuem com a temática da inclusão econômica, para 

compor o Observatório. 

• Na reunião de junho vamos discutir as listas apresentadas e começar a organizar um 

primeiro encontro com esses possíveis parceiros. 

 

3. Aquisições 

• Precisamos encaminhar as listas de materiais até 15/05/2021; 

• Os coordenadores podem elaborar listas individuais ou se agruparem por área 

temática do projeto. 

• A PRX encaminhará um modelo de acordo com a sistema da FAI. 

 

4. Seleção dos estudantes bolsistas 

• O edital será elaborado e publicado, inicialmente, pela FAI. Posteriormente, todos os 

câmpus poderão fazer a divulgação local; 

• A seleção dos bolsistas continuará sendo realizada pelo coordenador do projeto; 

• Informações sobre o perfil do estudante e as atividades que ele realizará no projeto 

deverão ser encaminhadas até o dia 14/04 para o e-mail elainear@ifsp.edu.br ou 

mulheres@ifsp.edu.br; 

• O processo de seleção dos bolsistas deverá ser finalizado até o dia 20/06 (previsão); 

• Lembrando que no projeto aprovado junto à SNPM constam algumas atribuições para 

o estudante bolsista. 

 

5. Edital nº 85/2021 – Submissão de projetos 

• O projeto já está pronto (Anexo 1 do edital) e deverá ser cadastrado pelo coordenador 

até o dia 09/04/2021 (SUAP). O PPC deverá ser inserido como anexo, já reformulado 

(se for o caso).  

• Lembrar de complementar a justificativa com as informações locais (região/grupo de 

mulheres a ser atendido) e da equipe (colaboradores externos podem ser inseridos, 

desde que previamente cadastrados pela CEx. O manual foi encaminhado pelo 

whatsapp e encontra-se disponível na página do IFSP – Área da Extensão).  

• Flávio constatou um erro no anexo das anuências (já foi corrigido);  

• A equipe de execução poderá ser complementada ao longo da execução do projeto; 
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• O calendário de execução do projeto, para o segundo semestre, deverá observar o 

calendário de retorno das aulas no câmpus (por causa da pandemia, muitos câmpus 

retornarão apenas em meados de setembro e finalizarão as atividades em janeiro de 

2022. O projeto também deverá seguir esse arranjo, a não ser que o câmpus dê conta 

de iniciar anteriormente. 

• Por hora, não temos previsão de início das atividades presenciais em agosto. 

Seguiremos acompanhando as discussões institucionais.  

 

 

 

 

 

 


