
MOTIVOS – NÃO HOMOLOGAÇÃO 

Título Ação Campus Motivos 

" Divulgação Científica para o Ensino Médio: Interface Web de Controle Remoto de um Telecópio" Projeto CMP 

Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; projeto sem 

anuência; termo de compromisso sem 
assinatura. 

“Remanescentes do Quilombo do Carmo: a luta por memória e identidade no território de direitos” 
(Cópia) 18-02-2018 

Projeto SRQ 
Termo de anuência em desacordo com 

modelo. 

Agroecologia, tecnologia de produção orgânica em assentamentos rurais e educação popular: a 
contribuição do IFSP na promoção da segurança alimentar e nutricional para a região 
metropolitana de Campinas. 

Projeto CMP Projeto de curso 

Agroecologia, tecnologia e sociedade Projeto TUP Projeto de pesquisa 

Alimentos Seguros – Boas Práticas na Produção e Manipulação no âmbito Doméstico Projeto CPV 
Projeto de curso; termo de compromisso 

sem assinatura. 

Arquitetura e Engenharia Social Programa SPO CEX não recomendou 

Badminton: esporte, lazer e cultura Projeto TUP 
Carga horária incompatível; não anexou 

PPC do curso. 

BECO - Literatura e Linguagem Projeto ARQ 
Quantidade de meses/ bolsa excedem o 

previsto no edital. 

BRINQ Programa AVR Não há projetos vinculados. 

Campo e Educação: semeando o diálogo Projeto PEP 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 

CANAL DO IF – nossa voz na região Projeto SBV 
Não articula outras ações de extensão / 
não envolve a comunidade externa de 

forma ativa 

Capacitação em Atendimento Humanizado Programa CAR 
Projeto de Extensão; documentos sem 
assinatura; submissão de mais de uma 

proposta. 

Capoeira: Prática e Salvaguarda Programa CPV 
Limite de recurso; desacordo com 

manual. 
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Cestinhas do futuro IFSP/Avaré Projeto AVR 
Sem envolvimento da comunidade 
externa; desacordo com manual. 

Ciência em nossa vida Projeto TUP 
Divulgação científica; desacordo com 
manual; sem termo de compromisso. 

Cine Debate: educação e cultura Projeto SMP Termos de anuência em desacordo. 

Cinedebate e atividades de educação científica e cultural Programa CAR 
Limite de recurso; desacordo com 

manual. 

Cine-debate: a questão africana, afro-brasileira e indígena em pauta Projeto HTO 
Sem envolvimento ativo da comunidade 

externa. 

Clube da Robótica kids Projeto VTP 
Recurso para bolsa excede o limite 

permitido. 

Clube de Leitura Biblioteca Brito Broca Projeto PTB 
Prevê aquisição de material 

permanente, não prevê articulação de 
ações. 

COENSINO COMO APOIO PARA INCLUSÃO ESCOLAR Projeto SCL 
Prevê aquisição de permanente 

(arquivo) e contratação de serviço 
(gasolina). 

Coletivo de Expressão Corporal e Contato Improvisação Projeto RGT 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 

Construção da Identidade Étnica do Negro (Cópia) 30-08-2017 (Cópia) 18-02-2018 Projeto SRT 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. Sem detalhamento 
de recurso. 

Desenvolvimento do site Vota São Paulo Projeto CMP 
Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; projeto de 
pesquisa; bolsista por 9 meses. 

Diagnóstico Rural Participativo para desenvolvimento de Tecnologias Social Projeto BTV Projeto de pesquisa. 

Direito, educação e cidadania Projeto TUP 
Termo de anuência do Coordenador de 
Extensão em desacordo com modelo. 
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Ditadura brasileira em análise Projeto CTD 

Falta anuência da chefia imediata; 
documentos em desacordo com 

modelos; prevê aquisição de material 
permanente. 

Diversidade cultural: influência da cultura de países falantes do inglês no Brasil Projeto PEP 
Recurso para bolsa excede o limite 

permitido. 

Drive - Tênis de mesa Projeto AVR 
Projeto de curso; termo de anuência de 

outro projeto. 

EIV - Estágio Interdisciplinar de Vivência no Campo (Ano III) Projeto SMP 

Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; anuência e termo 
de compromisso em desacordo com 

modelos. 

Encontros Circulares para Mulheres (Cópia) 09-02-2018 Projeto RGT 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem; não articula ações; 
anuências em desacordo com modelos. 

Ensino de Lógica com SCRATCH Projeto ARQ 
Não apresentou as despesas com 
bolsistas e material de consumo 

E-RECICLA: Conscientização, Coleta e Destinação do Lixo Eletrônico da Microrregiao de Presidente 
Epitácio 

Projeto PEP 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 

Especial ENEM - Os principais conteúdos de Educação Física Projeto ISA 

Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; projeto de ensino 
(produção de cursos EaD para alunos 

dos câmpus do IFSP). Não articula mais 
de 03 ações de extensão. 

Experimentando Ciência: práticas Lúdicas para o ensino de Ciências Projeto CJO 

Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; não há termo de 
compromisso e sim de voluntariado; 

falta clareza quanto ao envolvimento da 
comunidade. 

Fábrica de Software Acadêmica IFSP - Câmpus Presidente Epitácio Projeto PEP 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 
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Fala Comunidade: A voz do Alto Tietê na TV Federal no Ar Projeto SZN 
Em desacordo com manual; não explicita 
envolvimento com comunidade externa. 

Federal Futsal de Avaré Projeto AVR 
Sem envolvimento da comunidade 
externa; desacordo com manual. 

Futsal é coisa de ... menina também: do preconceito ao empoderamento Projeto SRT 
Carga horária total da ação não foi 

informada de acordo com o previsto no 
Manual de Programas e Projetos. 

HABITE-SE: escritório modelo de assistência técnica Projeto PEP Sem anuência da chefia imediata. 

IF(meninas){nas exatas} Programa BRA 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem; não há projetos 
vinculados. 

IF(meninas){nas exatas} Programa BRA 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 

Implantação de apíário - estímulo à agricultura familiar Projeto BRT 
Carga horária incompatível - 20h / Não 

seguiu o Manual Sigproj 

Inclusão digital para deficientes intelectuais Projeto SCL Projeto de extensão. 

Inclusão digital para melhor idade Projeto PEP 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 

Incubação das cooperativas de resíduos sólidos de Matão registradas na prefeitura municipal Projeto MTO 
Previsão de serviço de terceiros ( 

material gráfico). 

Interações Intermoleculares: o estado da arte da pesquisa em ensino e desenvolvimento de 
Atividades Práticas Experimentais sobre o tema 

Projeto TUP 
Projeto de pesquisa; sem envolvimento 

ativo do público-alvo. 

IV Feira de Recrutamento do IFSP Campus Boituva Projeto BTV Projeto de evento. 

Jardim das sensações: o horto de plantas medicinais como espaço de aprendizado e socialização Projeto SRT 
Sem envolvimento ativo da comunidade 

externa. 

Laboratório de Robótica Educacional Itinerante Programa JCI 
Projeto de extensão; desacordo com 

manual. 
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Liga dos campeões do IFSP Capivari: festivais Esportivos II Projeto CPV 

Não articula-se com outras açoes de 
extensão (a proposta contempla apenas 

atividades voltadas à organização de 
eventos) 

Língua inglesa e diversidade cultural no mundo globalizado Projeto TUP Projeto de curso. 

Lógica de programação como estratégia de ensino Projeto CJO 
Projeto de ensino, sem envolvimento da 

comunidade externa. 

Mapeamento da formação e benefícios gerados por comunidades virtuais de apoio a epilepsia e 
autismo 

Projeto PTB 
Projeto de pesquisa; sem envolvimento 

ativo da comunidade externa. 

Mecatrônica na escola Projeto AVR 
Não articula mais de 03 ações de 

extensão. 

Monitoria para a Unidade Hotel de Projetos - UHP Projeto SZN 

Preenchimento em desacordo com 
manual; problema nos anexos; sem 
envolvimento ativo da comunidade 
externa; pouca clareza quanto às 

atividades do bolsista. 

MUNDO AFORA: viajando pela diversidade cultural Programa PEP 
Limite de recurso; desacordo com 

manual. 

Museu de Ciência e Tecnologia Projeto BRI 

Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; termo de 

compromisso sem assinatura; criação de 
um museu sem mencionar envolvimento 

da comunidade externa. 

Novos Talentos em Ciências Exatas Projeto SCL 

Não prevê participação de bolsista; 
recurso solicitado excede o previsto no 

edital; anexos em desacordo com os 
modelos. 

O Role Playing Game para o ensino de ciências e os métodos sensoriais da neurociências Projeto ITP 

Projeto de ensino; desacordo com 
manual; sem anuências; formulário 
incompleto; falta articulação com 

comunidade externa. 
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Oficina de Robótica em Movimento Projeto SLT 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 

Oficinas em realidade virtual escolar Projeto SPO 
Não há envolvimento efetivo dos 

bolsistas. 

OUT LOUD - a nova voz da juventude Projeto ITP 
Carga horária incompatível - 20h / Não 

seguiu o Manual Sigproj 

Pedagogia Culturalmente Relevante e empoderamento étnico-racial: diálogos, formação e práticas 
entre o IFSP – Câmpus São Roque e a EMEF Tetsu Chinone 

Projeto SRQ Tabela de custos não preenchida. 

Pesquisa aplicada e extensão em Cerveja Artesanal como fortalecimento ao arranjo produtivo local. Projeto SRT 
Projeto de pesquisa com oferta de um 

curso. 

Primórdios da agricultura de precisão: ensaios tecnológicos Projeto BRT 
Projeto de pesquisa; sem envolvimento 

da comunidade externa. 

Pró-ENEM: Ações de apoio à formação no ensino médio (Cópia) 05-02-2018 Projeto SBV 

Projeto de ensino; desacordo com 
manual; sem envolvimento ativo da 

comunidade externa; não articula ações; 
recurso excede o previsto no edital. 

Programa de Combate ao Bullying Escolar Programa CAR 
Projeto de Extensão; documentos sem 

assinatura. 

PROGRAMA ESCOLA EMPRESA Programa GRU 
Projeto de extensão; limite de recurso; 

não segue modelo. 

Projeto Ambiental de Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar - PA5Rs  (Cópia) 16-02-2018 Projeto SJC 
Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; mais de uma 

proposta pelo mesmo proponente. 

Projeto Ambiental de Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar - PA5Rs  (Cópia) 16-02-2018 
(Cópia) 18-02-2018 

Projeto SJC 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem. 

Projeto Bem Morar: uma abordagem de “PBL” do curso de Design de Interiores em casas populares 
de Jacareí-SP 

Projeto JCI 

Projeto de prestação de serviços sem 
outras ações vinculadas; termo de 

compromisso sem assinatura; prevê 
aquisição de permanente (trena 

eletrônica). 
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Projeto Catuaí: percepções do Cerrado Projeto SCL 

Projeto de pesquisa; não prevê 
participação ativa da comunidade 

externa (apenas divulgação do trabalho); 
indica aquisição de material permanente 

(câmera e tripé). 

Rádio Web: Jovem Empreendedor Projeto SZN 
Coordenador apresentou mais de um 

projeto de extensão 

Reciclagem de óleo de cozinha usado Projeto MTO 
Não apresentou as despesas com 
bolsistas e material de consumo 

Robótica: ferramenta lúdica na difusão do conhecimento Projeto SRT 

Falta articulação ativa com comunidade 
externa; pouca clareza quanto à 

participação dos alunos nos eventos; 
carga horária incompatível com a 

proposta. 

Sérgio Rodrigues: um designer na cidade de Jacareí Projeto JCI Não articula outras ações de extensão 

Show de Física na divulgação da ciência Projeto ITP 
Coordenador apresentou mais de um 

projeto de extensão 

Slam da Federal Projeto SMP 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem; não há previsão de 
bolsistas 

Sustentabilidade e Práticas Educativas para o Cotidiano Escolar - SPECE Projeto BRT 
Não articula mais de 03 ações de 

extensão. 

Teatro como instrumento de formação sócio-política Projeto SMP 

Proposta não recomendada pela 
Unidade de Origem; termo de anuência 
em desacordo com modelo; termo de 

compromisso sem assinatura. 

The Wizard of Oz: Literatura, Teatro e Interação Projeto SCL 
Informou contratação de serviços 

(material de consumo) 

Trilha Ecológica da Unidade Agrícola do IFSP Campus Barretos Projeto BRT 
Prevê aquisição de material permanente 
(carrinho de mão e pulverizador); não há 
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a participação ativa da comunidade; não 
articula outras ações de extensão. 

Uso da plataforma Moodle como ferramenta de estímulo e apoio ao processo de ensino-
aprendizagem 

Projeto VTP 
Curso EaD - Não articula outras ações de 

extensão 

Valorização da Vida: Um olhar para si e a convivência com o outro. Projeto SBV 
Não articula outras ações d extensão; 

desacordo com o manual. 

Violão e Canto - Acordes e canções Projeto SJC 
Total de meses para pagamento do 

bolsista (8 meses) em desacordo com o 
edital (máximo 7 meses) 

Viveiro de produção e implantação de mudas de espécies nativas junto ás escolas e comunidades 
rurais de Barretos 

Projeto BRT 
Previsão de aquisição de material 
permanente (carrinho de mão). 

Xadrez Cultural Projeto RGT 
Proposta não recomendada pela 

Unidade de Origem; anuências em 
desacordo com modelo. 

Xadrez: ferramenta de ensino-aprendizagem e integração social Projeto AVR 
Sem envolvimento ativo da comunidade 

externa. 

 


