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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ARTE, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO IFSP SELEÇÃO DE PROJETOS DE
EXTENSÃO

PROJETOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS - RÁDIO E TV IFSP

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de sua Pró-Reitoria de Extensão (PRX) e da
Diretoria de Comunicação (DiCom), tendo em vista o estabelecido na Portaria nº 2.968, de 21 de agosto de 2015, torna público o presente
Edital de fomento às atividades de extensão.

 

1. DO OBJETIVO

1.1. Fomentar até 10 projetos de extensão do IFSP articulados com o ensino, a pesquisa e a inovação, a serem desenvolvidos em 2022,
propiciando a articulação da comunidade acadêmica e da sociedade do entorno dos câmpus no desenvolvimento de projetos para a
produção de mídias digitais e estratégias de divulgação que serão veiculadas na programação da Rádio, Podcast e TV IFSP com
aporte de recursos institucionais.

 

2. DAS DEFINIÇÕES E DIRETRIZES

2.1. De acordo com o Decreto nº 7.416/2010 da Presidência da República, projeto é definido como: Art. 7º, Inciso II: “Projeto: ação
formalizada, com objetivo específico e prazo determinado, visando resultado de mútuo interesse, para a sociedade e para acomunidade
acadêmica”.

2.2. Segundo a Portaria IFSP nº 2.968/2015, projeto de extensão é definido como:

Art. 12. Projeto é o conjunto de atividades interdisciplinares de caráter educativo, tecnológico, artístico, científico, social
ecultural, desenvolvido e aplicado na interação com a comunidade interna e externa, com objetivos específicos e
prazosdeterminados, visando a interação transformadora entre a comunidade acadêmica e a sociedade, tratando-se de
açãoprocessual e contínua.
(...) § 2º O projeto deve conter, no mínimo, duas ações de extensão distintas.
§ 3º O projeto deve ter duração mínima de 3 meses.
Art. 13. O projeto deverá ser elaborado e executado em articulação entre servidores do IFSP (docentes ou técnicos
administrativos), discentes e membros da comunidade externa.

2.3. São diretrizes para a elaboração dos projetos:

2.3.1. Preferencialmente a partir de uma demanda externa, ou de iniciativa do IFSP, desde que tenha a anuência expressa da comunidade a
ser beneficiada, como forma de garantir a sua viabilização.

2.3.2. Os projetos devem se articular com políticas públicas, oportunizando o acesso e a melhoria do ensino público, da educação
profissional e da inclusão social no entorno dos câmpus.

2.3.3. É necessário ter como público-alvo prioritária e majoritariamente membros da comunidade externa ao IFSP para atendimento das
demandas da sociedade no desenvolvimento de ações de caráter social, educacional, ambiental, cultural, político, científico e desportivo.

2.4 Os projetos de extensão devem preferencialmente estar em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSP.

2.5. A distribuição de bolsas discente, preferencialmente, deve estar em consonância com a proporção de vagas previstas na Lei de Criação
dos InstitutosFederais, a saber: 50% (educação profissional técnica de nível médio), 20% (licenciatura) e 30% (educação superior).



 

3. DAS ÁREAS TEMÁTICAS E LINHAS DE EXTENSÃO

3.1. No âmbito deste Edital, serão consideradas atividades de extensão passíveis de apoio os projetos que sejam desenvolvidos nas
seguintes áreas temáticas:

3.1.1. Comunicação;

3.1.2. Cultura;

3.1.3. Direitos Humanos e Justiça;

3.1.4. Educação;

3.1.5. Meio Ambiente;

3.1.6. Saúde;

3.1.7. Tecnologia e Produção;

3.1.8. Trabalho.
 

4. DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL – ODS

4.1. As ações do projeto deverão estar relacionadas a, pelo menos, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil - ODS,
estabelecidos pela Agenda Universal 2030 das Nações Unidas, sendo estes:

4.1.1. Erradicação da pobreza;

4.1.2. Fome zero e agricultura sustentável;

4.1.3. Saúde e bem-estar;

4.1.4. Educação de qualidade;

4.1.5. Igualdade de gênero;

4.1.6. Água potável e saneamento;

4.1.7. Energia limpa e acessível;

4.7.8. Trabalho decente e crescimento econômico;

4.1.9. Indústria, inovação e infraestrutura;

4.1.10. Redução das desigualdades;

4.1.11. Cidades e comunidades sustentáveis;

4.1.12. Consumo e produção responsáveis;

4.1.13. Ação contra a mudança global do clima;

4.1.14. Vida na água;

4.1.15. Vida terrestre;

4.1.16. Paz, justiça e instituições eficazes;

4.1.17. Parcerias e meios de implementação.

4.2. Indicar no campo “Processo de Elaboração do Projeto” na aba “Dados” do projeto a qual(is) Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no Brasil - ODS a submissão se refere.

4.2.1. Poderá ser indicado mais de um ODS ao qual o projeto se relaciona.

 



5. DOS RECURSOS

5.1. O recurso disponível para este edital é de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

5.2. Esse Edital contemplará até 10 (dez) projetos, conforme os valores máximos por projeto indicados no Quadro 1.

5.3. Em caso de disponibilidade orçamentária, poderão ser contemplados mais projetos do que o previsto no item anterior.

5.4. Serão fomentados projetos devidamente aprovados, considerando o limite de disponibilidade orçamentária ou o prazo estabelecido no
calendário.

5.5. É vedada a divisão do valor de uma bolsa entre dois ou mais estudantes.

Quadro 1 - Valor máximo por projeto.

Tipo de
Despesa Aplicação Valor

máximo

Bolsas de
Extensão

Bolsas de extensão com valor mensal de R$ 400,00 por discente, para
até 2 bolsistas, pelo período de até 8 meses; ou

Bolsas de extensão com valor mensal de R$ 200,00 por discente, para
até 4 bolsistas, pelo período de até 8 meses

R$ 6.400,00

 

6. DA PROPOSIÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão apresentar projeto de Extensão os servidores(as), docentes e técnicos(as)-administrativos(as), ativos(as) do IFSP, que se
responsabilizarão pela produção e gravação das mídias.

6.2. Também estão aptos a apresentar projetos de extensão docentes substitutos do IFSP, desde que o período para o encerramento de seu
contrato seja igual ou superior ao período de execução da ação pretendida, acrescido de 30 dias para a elaboração do relatório final.

6.3. O(A) coordenador(a) ou membros da equipe não poderão estar afastados das atividades acadêmicas e/ou administrativas do seu
Câmpus durante o período de realização do projeto (incluem-se afastamento para capacitação, licenças etc.).

6.4. Poderão participar como membros da equipe servidores em afastamento, exclusivamente na qualidade de voluntário, mediante
celebração do termo de voluntariado.

6.5. Na qualidade de coordenador(a) de projeto, cada servidor(a) pode apresentar apenas uma proposta, sendo-lhe permitido participar de
outras atividades de extensão submetidas a este Edital como membro de equipe.

6.6. O(A) coordenador(a) do projeto deverá preencher todos os campos dos formulários do SUAP.

6.7. É vedada a submissão de propostas por servidores que tenham projetos ou eventos encerrados, mas não finalizados no SUAP.

6.8. A inscrição do projeto deverá seguir as instruções do Manual SUAP - Projetos de Extensão, disponível no site do IFSP.

 

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1. As propostas deverão ser cadastradas, exclusivamente, no SUAP, disponibilizado no endereço http://suap.ifsp.edu.br.

7.2. A data do envio registrada pelo sistema servirá como comprovante.

7.3. Propostas apresentadas após a data limite serão invalidadas.

7.4. Será obrigatório o envio da seguinte documentação:

7.4.1. Termo de Compromisso - Coordenador de Projeto de Extensão (Anexo I);

7.4.2. Declaração de anuência, assinada pela chefia imediata do(a) proponente, pelo(a) coordenador(a) de extensão e pelo(a) Diretor(a)-
Geral do Câmpus em que se pretende realizar o projeto (Anexo II).

7.5. O Termo de adesão ao projeto para instituições/organizações externas (Anexo III) é facultativo, porém recomendável.



7.6. Os formulários dos documentos indicados no item 7.4. deverão ser gerados e assinados na plataforma eletrônica SUAP, no módulo
DOCUMENTOS/PROCESSOS, utilizando-se dos modelos cadastrados, e deverão ser inseridos no formulário de inscrição da referida
plataforma.

7.7. A PRX não se responsabilizará por propostas que não forem recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos.

 

8. DA PRÉ-AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO

8.1. As pré-avaliações serão realizadas no período indicado no item 17. DO CRONOGRAMA.

8.2. A pré-avaliação realizada pela Coordenadoria de Extensão dos câmpus indicará que o projeto está de acordo com este Edital e que tem
anuência do Câmpus para ser executado.

8.3. Todas as propostas devem ser pré-avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo IV deste Edital.

8.4. A pré-avaliação deverá ser realizada pelo Comitê de Extensão do Câmpus, ou equivalente, presidido, preferencialmente, pelo(a)
Coordenador(a) de Extensão.

8.5. Será permitida a adequação dos projetos no período de pré-avaliação até a data limite de submissão das propostas.

8.6. As propostas pré-selecionadas serão homologadas e analisadas por uma Comissão de Avaliação formada por representantes da PRX,
DiCom e convidados da área.

8.7. Para fins de homologação das propostas recebidas será verificado o atendimento aos quesitos obrigatórios:

8.7.1. Atendimento ao Edital;

8.7.2. Envolvimento da comunidade externa;

8.7.3. Preenchimento correto do projeto conforme modelo;

8.7.4. Envio dos documentos solicitados; e

8.7.5. Inclusão da participação de, pelo menos, um(a) bolsista discente;

8.7.6. Indicação de, pelo menos, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil - ODS;

8.8. A relação de propostas homologadas será divulgada conforme o Calendário do Edital.

8.9. As propostas homologadas serão analisadas por Comissão designada pela PRX e DiCom especialmente para este fim.

8.10. A Comissão de Avaliação atribuirá notas conforme o quadro de quesitos e pontuação:

Quesito Pontuação
Atendimento à área e linha de extensão Até 10 pontos
Nível de participação de discentes Até 20 pontos
Nível de envolvimento da comunidade externa Até 20 pontos
Justificativa, considerando a coerência apresentada e a motivação do projeto,
isto é, a demanda a ser atendida

Até 30 pontos

Objetivos, considerando a clareza e a precisão dos objetivos definidos Até 20 pontos
Total Até 100 pontos

8.11. A Comissão de Avaliação tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto à proposta apresentada, inclusive para
desclassificar projetos que não atendam aos requisitos mínimos exigidos.

8.12. Os projetos poderão ser aprovados ou reprovados.

8.13. Sempre que considerar pertinente, os avaliadores designados poderão expedir pareceres solicitando alterações da proposta ao(à)
coordenador(a) do projeto.

8.14. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de pontuação e selecionadas de acordo com a disponibilidade de recursos,
podendo ser contemplados mais projetos do que os previstos, caso haja disponibilidade orçamentária, ou menos do que estes, caso não haja
número suficiente de aprovados.



8.15. Não serão classificadas propostas com nota inferior a 50% dos pontos passíveis de atribuição.

8.16. A relação preliminar das propostas classificadas será divulgada no site do IFSP, conforme o item 17. DO CALENDÁRIO.

8.17. Os autores de propostas poderão interpor recurso no prazo estabelecido no item 17. DO CALENDÁRIO, por meio do SUAP.

8.18. Após a análise dos recursos, a relação definitiva das propostas classificadas e contempladas será publicada no site do IFSP, conforme
item 17. DO CALENDÁRIO.

 

9. DA BOLSA DISCENTE - MODALIDADE EXTENSÃO

9.1. O projeto deve envolver, pelo menos, um(a) discente bolsista.

9.1.1. A indicação do(a) discente bolsista, seu quantitativo e horas semanais que desenvolverão as atividades deverá ser realizada na aba
"Equipe" sem a identificação do(a) bolsista, cadastrando também as atividades que desenvolverão.

9.1.2. Os(as) discentes bolsistas receberão apoio por meio de bolsa mensal, conforme estabelece a Portaria nº 347, de 20 de janeiro de 2014,
pelo período de até 8 (oito) meses.

9.1.2.1. De acordo com a indicação do(a) coordenador(a) da proposta, poderão ser contemplados(as):

9.1.2.1.1. Até dois(duas) bolsistas com dedicação semanal de 20 horas recebendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais; OU

9.1.2.1.2. Até quatro bolsistas com dedicação semanal de 10 horas recebendo R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

9.2. A seleção dos(as) bolsistas deverá ocorrer por meio de edital, sob responsabilidade dos câmpus, conforme estipulado na Portaria nº
3.639, de 25 de julho de 2013, que regulamenta a Bolsa Extensão.

9.2.1. O edital de seleção deverá apresentar as atribuições, o perfil, as atividades a serem desempenhadas e os compromissos do(a) discente
bolsista.

9.3. A aprovação do(a) estudante no edital de seleção implicará na concordância com o Termo de Compromisso do(a) Discente, sua
emissão e cadastro no SUAP.

9.3.1. Os(as) bolsistas deverão ceder os direitos de uso irrestrito do material produzido, e imagem, quando for o caso, ao IFSP mediante
preenchimento e envio de formulário obrigatório (Anexo V) no início do desenvolvimento do projeto contemplado pelo presente Edital, sob
pena de desqualificação do projeto.

9.4. O(A) estudante selecionado(a) deverá estar regularmente matriculado(a) em cursos do IFSP e dispor de carga horária para o
desenvolvimento das atividades de extensão, dedicando-se por 10 ou 20 horas semanais ao projeto.

9.5. É vedada a seleção de estudante que tenha vínculo empregatício ou que seja beneficiário(a) de outro tipo de bolsa do IFSP ou de
qualquer outra Instituição.

9.5.1. Poderão ser selecionados(as) discentes que recebem auxílio através da Política de Assistência Estudantil do IFSP.

9.6. O não cumprimento das atribuições e responsabilidades sem apresentação de justificativa formal ao(à) coordenador(a) do projeto e à
Coordenadoria de Extensão poderá ocasionar o cancelamento da bolsa ou a substituição do(a) discente bolsista.

 

10. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADE DO(A) COORDENADOR(A) DA AÇÃO

10.1. São deveres do(a) Coordenador(a) da ação:

10.1.1. Cumprir, integralmente, as responsabilidades assumidas por meio do Termo de Compromisso.

10.1.2. Exercer a coordenação e supervisão do desenvolvimento do projeto de extensão, zelando pela execução das ações previstas nas
propostas aprovadas.

10.1.3. Coordenar o trabalho da equipe envolvida no projeto, tendo em vista atingir os objetivos explicitados.

10.1.4. Prestar contas da utilização dos recursos do projeto, conforme cronograma de execução financeira.

10.1.5. Responsabilizar-se pelos materiais utilizados, otimizar seu uso e aproveitamento e zelar pela sua conservação e segurança durante o
período das atividades de extensão vinculadas à execução do projeto coordenado.



10.1.6. Supervisionar as ações relacionadas ao(s) bolsista(s) discente(s), modalidade extensão, participando da seleção, acompanhando as
atividades e encaminhando os documentos necessários.

10.1.7. Apresentar os resultados ou o andamento do projeto em eventos institucionais.

10.1.8. Comunicar licenças, afastamentos, aposentadoria, exoneração ou término de contrato.

10.1.9. Indicar, justificadamente, novo(a) coordenador(a), quando da impossibilidade de permanecer na coordenação do projeto.

10.1.10. Responsabilizar-se e orientar a produção de vídeos de divulgação a serem exibidos nos canais oficiais do IFSP, dos câmpus, da
Diretoria de Comunicação e/ou da PRX.

10.1.11. Deverão ser produzidos, pelo menos, dois vídeos:

a) Divulgação do projeto, contendo resumo, objetivo, metodologia e resultados esperados; e

b) Resultado final do projeto, contendo introdução, metodologia, execução, resultados e conclusão.

10.1.11.1. A duração máxima dos vídeos será de 5 minutos, podendo ser utilizados recursos audiovisuais diversos para a sua confecção.

10.1.12. O não cumprimento das atribuições do(a) coordenador(a) acarretará no cancelamento do projeto.

 

11. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A) COORDENADOR(A) DE EXTENSÃO DO CÂMPUS

11.1. São deveres do(a) Coordenador(a) de Extensão do Câmpus, ou estância equivalente:

11.1.1. Divulgar este Edital para a comunidade acadêmica.

11.1.2. Organizar as propostas submetidas pelo seu Câmpus para, juntamente com o Comitê de Extensão ou similar, verificar se atendem a
todos os requisitos do Edital e às normativas de Extensão do IFSP, antes de dar o aceite na pré-avaliação da plataforma.

11.1.3. Organizar e dar ampla divulgação à seleção dos bolsistas por meio de edital, conforme estipulado na Portaria nº 3.639, de 25 de
julho de 2013, que regulamenta as Bolsas de Extensão.

11.1.4. Supervisionar as atividades de extensão, zelando pela adequada execução dos projetos.

11.1.5. Comunicar imediatamente à PRX qualquer irregularidade detectada na execução dos projetos sob sua supervisão.

11.1.6. Avaliar e validar as atividades dos projetos de seu Câmpus, ou indicar monitor para realizar a avaliação e monitoramento.

11.1.7. Encaminhar ao setor competente os documentos necessários para a solicitação do pagamento das bolsas.

 

12. DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS

12.1. Os projetos deverão ser finalizados até dezembro de 2022.

12.2. O andamento das atividades previstas no projeto deve ser atualizado mensalmente pelo(a) coordenador(a) do projeto.

12.3. A inclusão e exclusão de membros da equipe do projeto deverão ser realizadas sempre que houver mudanças em sua composição.

12.4. O(A) Coordenador(a) de Extensão, ou monitor(a) indicado(a), deverá validar as etapas cumpridas durante o projeto.

 

13. DAS CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS E MATERIAIS A SEREM PRODUZIDOS

13.1. As propostas deverão contemplar conteúdos que se enquadrem pelo menos em um dos seguintes gêneros radiofônicos:

13.1.1. Socioeducativos; 

13.1.2. Ficcionais;

13.1.3. Musicais;

13.1.4.Culturais;



13.1.5.Jornalísticos.

13.2. Todos os temas propostos deverão estar alinhados com as áreas temáticas da extensão citadas no item 3.1 e que se difundam com a
propagação e promoção da educação e do IFSP.

13.3. Os contemplados se comprometem a entregar produtos finais que não contenham matérias ou imagens que incitem ou caracterizem:

13.3.1. Promoção política de candidatos e/ou partidos políticos;

13.3.2.Dano à honra, à moral e aos bons costumes de terceiros e da sociedade;

13.3.3.Pornografia;

13.3.4.Pedofilia;

13.3.5.Discriminação de raças e/ou credos;

13.3.6.Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;

13.3.7.Terrorismo;

13.3.8.Tráfico de animais silvestres.

13.4. As propostas deverão contemplar conteúdos que sejam originais, próprios e que não contenham plágio ou violação a Direitos Autorais
de terceiros.

13.5. No momento da inscrição, os proponentes autorizam a veiculação na programação da Rádio/TV IFSP, bem como em emissoras
parceiras conveniadas e em outros suportes como web-rádio, blog, redes sociais, podcasts e similares, sem ônus de qualquer natureza,
isentando de obrigações civis, trabalhistas ou de propriedade intelectual, resguardada a menção de autoria.

13.5.1. Todos os membros da equipe e participantes convidados deverão ceder os direitos de uso irrestrito do material produzido, e imagem
quando for o caso, ao IFSP mediante preenchimento e envio de formulário obrigatório (Anexo V) no início do desenvolvimento do projeto
contemplado pelo presente edital, sob pena de desqualificação do projeto.

13.6. A Rádio/TV IFSP ficará responsável pela coordenação, produção e veiculação dos programas, sendo de inteira responsabilidade dos
proponentes o fornecimento dos conteúdos, que deverão ter qualidade de áudio e imagem para serem veiculados na programação.

13.6.1. Os projetos selecionados deverão produzir vídeos que devem ser gravados com uma filmadora ou a câmera do celular. Quando se
usa o celular, a gravação deve ser feita com o aparelho na horizontal, usando a câmera traseira ou frontal (modo selfie). Os vídeos gravados
com enquadramento vertical não poderão ser considerados.

13.6.2. As pessoas que irão apresentar o projeto devem estar bem próximas à câmera, para que fiquem audíveis. Procure lugares mais
reservados, sem a interferência de sons externos (vento, som do evento, barulhos do ambiente). Ilumine bem a cena, grave a favor da luz.
Não utilize o zoom digital, pois prejudica a qualidade do vídeo.

13.7. A Rádio/TV IFSP reserva-se o direito de integrar os conteúdos à grade, conforme suas possibilidades de horário e de acordo com a
sua linha de programação.

13.8. A Rádio/TV IFSP poderá sugerir modificações e adaptações às propostas selecionadas, a fim de adequá-las ao perfil e horário da
programação.

13.9. Os horários para veiculação dos conteúdos a serem selecionados serão definidos pela Rádio/TV IFSP.

13.10. Os programas deverão respeitar os parâmetros de produção da Rádio/TV IFSP.

13.11. Serão aceitas produções realizadas em home studios, laboratórios ou outros locais, desde que apresentem qualidade técnica para a
sua veiculação.

13.12. A Diretoria de Comunicação, juntamente com a PRX, fará a avaliação e seleção das propostas, e o resultado será divulgado no site
do IFSP.

 

14.CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS A SEREM PRODUZIDOS POR PROJETO

14.1. Os programas deverão ter as seguintes características:

14.1.1. Quatro Episódios.



14.1.2. Frequência de veiculação: um episódio mensal.

14.1.3. Duração: mínimo de uma, até duas horas cada episódio (incluindo a programação musical).

14.1.4. Cronograma: dois meses para a produção e demais meses para a execução do projeto.

14.1.5 Primeiro episódio:

14.1.5.1. Um podcast com duração de 5 a 10 minutos do tipo "bate-papo" ou "entrevista", envolvendo um ou mais estudantes e um
profissional externo a ser convidado pela equipe. O tema deverá ser pertinente à um ou mais temas elencados no item 3.1 deste Edital;

14.1.5.2. Cinco esquetes com duração de 1 a 2 minutos do tipo "narrativa", com um ou mais estudantes expondo o tema, que deverá ser
pertinente à um ou mais temas elencados no item 3.1 deste Edital;

14.1.5.3. Programação musical do dia (a equipe deverá escolher um estilo e uma lista sugestiva de músicas que, somadas ao podcast e as
cinco esquetes, sejam de aproximadamente 120 minutos).

14.1.6. Segundo episódio:

14.1.6.1. Um podcast com duração de 5 a 10 minutos do tipo "bate-papo" ou "entrevista", envolvendo um ou mais estudantes e alguém da
comunidade próxima ao Câmpus a ser convidado pela equipe. O tema será: "A importância do IFSP para a região" (o membro da
comunidade precisa ser residente da cidade onde está o IFSP); 

14.1.6.2. Cinco esquetes com duração de 1 a 2 minutos do tipo "narrativa", com um ou mais estudantes expondo o tema: "Coisas boas que
têm no meu Câmpus ou na cidade onde fica o Câmpus";

14.1.6.3. Programação musical do dia (a equipe deverá escolher um estilo e uma lista sugestiva de músicas que, somadas ao podcast e às
cinco esquetes, sejam de aproximadamente 120 minutos).

14.1.7. Terceiro episódio:

14.1.7.1. Um podcast com duração de 5 a 10 minutos do tipo "bate-papo", envolvendo toda a equipe. O tema será: "A importância da
Ciência e da Educação";

14.1.7.2. Cinco (5) esquetes com duração de 1 a 2 minutos do tipo "narrativa", com um ou mais estudantes expondo o tema: "Cursos e
outras oportunidades que o meu Câmpus oferece à comunidade";

14.1.7.3. Programação musical do dia (a equipe deverá escolher um estilo e uma lista sugestiva de músicas que, somadas ao podcast e as
cinco esquetes, sejam de aproximadamente 120 minutos).

14.1.8. Quarto episódio:

14.1.8.1. Um podcast com duração de 5 a 10 minutos do tipo "bate-papo", envolvendo toda a equipe. O tema será de escolha da equipe,
respeitando-se as áreas temáticas da Extensão;

14.1.8.2. Cinco (5) esquetes com duração de 1 a 2 minutos do tipo "narrativa", com um ou mais estudantes expondo tema definido pela
equipe, respeitando-se as áreas temáticas da Extensão;

14.1.8.3. Programação musical do dia (a equipe deverá escolher um estilo e uma lista sugestiva de músicas que, somadas ao podcast e as
cinco esquetes, sejam de aproximadamente 120 minutos).

14.9. As mídias sonoras serão produzidas somente pelas equipes selecionadas e devem apresentar: boa entonação, dicção, pronúncia correta
das palavras, bom ritmo e interpretação. 

14.10. Todas as gravações deverão ser feitas remotamente, com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação e obedecendo os
protocolos de segurança vigentes no IFSP.

15. DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO FOMENTO

15.1. Não serão contemplados, mesmo que constem da relação de classificados, os projetos cujos(as) coordenadores(as) tenham sido
contemplados(as) em outros editais da PRX e não tenham cumprido todas as exigências estabelecidas pelo(s) edital(is).

15.2. Não será permitido que os projetos contemplados sejam submetidos, total ou parcialmente, aos Editais de Bolsa Extensão dos câmpus,
de outras Pró-Reitorias ou de agências de fomento externo, podendo acarretar no cancelamento do fomento.

15.3. O descumprimento injustificado de etapas/fases previstas no projeto ou constatação de irregularidades na sua execução levará à
suspensão do fomento concedido e ao cancelamento da proposta pela PRX.



16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A efetividade do fomento disciplinado por este Edital está condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários.

16.2. O(A) proponente que for contemplado(a) com os recursos deste Edital autoriza a gravação, edição e a publicação de imagens e sons
relativos à sua pessoa e a seus trabalhos exclusivamente com o objetivo de registrar e divulgar as atividades de extensão desenvolvidas no
IFSP.

16.3. O(A) proponente que for contemplado(a) se compromete a atender as normativas do IFSP, já existentes referentes às atividades de
extensão, além das supervenientes.

16.4. A PRX e a DiCom poderão expedir normas complementares a este Edital.

16.5. Os casos omissos serão decididos pela PRX e DiCom.

 

17. DO CRONOGRAMA

Publicação do Edital 20/01/2022

Período de recebimento das propostas 24/01/2022 a 06/03/2022
Período de pré-seleção 07 a 11/03/2022
Publicação das inscrições homologadas 17/03/2022
Recursos da homologação das inscrições 18 a 22/03/2022
Período de avaliação 23/03/2022 a 08/04/2022
Divulgação do resultado preliminar no site do IFSP 12/04/2022
Seleção dos(as) bolsistas (sugestão) 20/04/2022 a 06/05/2022
Início da execução das ações 09/05/2022
Prazo para finalização dos projetos até dezembro/2022
Finalização do projeto no SUAP até 15 dias após o término da execução

 

 

Gabriela de Godoy Cravo Arduino
Pró-Reitora de Extensão

 

Fábio Luís Cabral
Diretor de Comunicação

 

Assinado eletronicamente
 

 



ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO – COORDENADOR(A) DE PROJETO DE EXTENSÃOTERMO DE COMPROMISSO – COORDENADOR(A) DE PROJETO DE EXTENSÃO

Pelo presente termo de compromisso, eu, NOME DO(A) COORDENADOR(A), matrícula SIAPE nº XXXXXX, coordenador(a) do projeto
(Inserir nome do projeto) , declaro não me encontrar inadimplente e/ou com pendências com os programas geridos pela Pró-Reitoria de
Extensão, PRX, ou por outras instâncias do IFSP, bem como assumo os compromissos e obrigações que seguem, conforme Edital nº
XX/2022 - PRX.

1. Ser servidor(a) ativo(a) do quadro permanente do IFSP.
2. Não estar afastado(a) das a vidades acadêmicas do Câmpus que estou lotado(a), inclusive afastamento para capacitação, licenças

etc.
3. Registrar no plano individual de trabalho, via SUAP-EDU, a carga horária semanal para o desenvolvimento do projeto, compa vel

com a carga horaria já registrada, na aba equipe. (Somente para docentes)
4. Formalizar os processos de aquisição e contratação de serviços, se houver, com o apoio da Coordenação de Extensão e Diretoria de

Administração do Câmpus, na primeira semana logo após a divulgação da seleção, como forma de não ocorrer atraso na execução
do projeto por falta de material ou contração de serviços.

5. Par cipar da seleção e elaborar horário para bolsistas discentes com carga horária máxima de 20 (vinte) horas semanais, sendo
assegurada a compa bilidade entre as a vidades acadêmicas e as do desenvolvimento do projeto. No caso de estudantes
voluntários(as), a carga horária deverá ser negociada entre coordenador(a) e voluntário(a), não podendo ultrapassar 20 horas
semanais.

6. Indicar no SUAP, aba equipe, o(a) orientador(a) do aluno(a), a par r do primeiro dia que ele fizer parte da equipe do projeto, como
também, alterar se for necessário. Tudo deve ocorrer dentro do prazo de vigência do projeto.

7. Anexar no SUAP o termo de compromisso do(a) discente e demais documentos exigidos no edital, devidamente preenchido e
assinado, até 03 (três) dias após o resultado final do edital de seleção de bolsista, sob pena de não poder par cipar da equipe até
que seja anexado. Disponível no site http://suap.ifsp.edu.br, módulo projetos de extensão.

8. Anexar no SUAP o Termo de adesão ao serviço voluntário (servidor/discente/membro comunidade externa) em ações de extensão,
se houver, sob pena de não poder participar da equipe até que seja anexado.

9. Registrar no SUAP as a vidades executadas, despesas realizadas, fotos, lição aprendida, avalição final dos alunos, conclusão do
projeto, como também, atualizar a equipe e os anexos.

10. Realizar reunião, antes de iniciar a execução do projeto, com toda equipe, para que todos conheçam o escopo do projeto e as
atribuições que competem a cada membro, como também, realizar treinamento caso seja necessário.

11. Realizar reuniões com a equipe, durante a execução do projeto, para antecipar as situações desfavoráveis que poderão ser
encontradas, para que ações preven vas e corre vas possam ser tomadas antes que essas situações se consolidem como
problemas.

12. Par cipar das reuniões de acompanhamento do projeto, quando solicitado pelo(a) Diretor(a) de Extensão/Coordenador(a) de
Extensão ou Pró-Reitoria de Extensão.

13.  Apresentar os resultados ou o andamento do projeto em eventos institucionais.
14. Referenciar, em suas publicações, o apoio recebido da PRX e do Câmpus do IFSP.
15. Responsabilizar-se pelos materiais u lizados, o mizar seu uso e aproveitamento e zelar pela sua conservação e segurança durante

o período das ações de extensão vinculadas à execução do programa ou projeto coordenado.
16. Não participar dos processos de pré-seleção, na condição de pré-avaliador(a), nem da Comissão Avaliadora.
17. Informar a Coordenadoria do Câmpus e indicar o(a) novo(a) coordenador(a) de forma a não prejudicar o desenvolvimento do

projeto, caso não possa permanecer na coordenação do projeto por quaisquer mo vos como licenças, exoneração, aposentadoria
ou término de contrato. 

Ao firmar o presente termo, declaro que as informações são verdadeiras, estou ciente dos itens acima e me comprometo a cumpri-los.

 



ANEXO IIANEXO II

TERMO DE ANUÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃOTERMO DE ANUÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Declaramos para os devidos fins que estamos de acordo com a execução do projeto XXX, subme do ao edital XXX/2022 - PRX, sob a
coordenação e responsabilidade do(a) servidor(a) NOME DO(A) COORDENADOR(A), conforme informações abaixo: 

Descrição da proposta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Horários dedicados ao projeto: XXX semanais, distribuídos da seguinte forma:
 

2a feira2a feira 3a feira3a feira 4a feira4a feira 5a feira5a feira 6a feira6a feira SábadoSábado

      

 

A gestão do Câmpus XXXXX está ciente e se compromete a atender as necessidades de equipamentos e espaço sico do Câmpus, bem
como disponibilizar o recurso financeiro previsto no projeto. 

Cidade, XX de xxxxx de 2022. 

Assinado eletronicamente por: 

 

Nome / função / setor - Chefia Imediata

Nome - Coordenador(a) de Extensão 

Nome - Diretor(a)-Geral
 



ANEXO III

 

TERMO DE ADESÃO AO PROJETO PARA INSTITUIÇÕES/ORGANIZAÇÕES EXTERNAS

 

 

 

(LOGOMARCA OU TIMBRE DA INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO EXTERNA (EX: MUNICÍPIOS, ESCOLAS MUNICIPAIS,
ESCOLAS ESTADUAIS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS ETC.)

 

 

TERMO DE ADESÃO AO PROJETO

 

 

Vimos, através deste, confirmar o nosso interesse e participação no projeto ____________, proposto pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do São Paulo - IFSP, Câmpus XXX, em atendimento as exigências do edital XXX/2022 - PRX.

 

Dados da instituição

 

Nome da instituição:

Telefone:

Site:

E-mail:

 

[cidade], [dia] de [mês] de 2022.

 

 

Nome completo e assinatura da pessoa responsável

Cargo/Função que ocupa na Instituição/organização

 



ANEXO IV

QUADRO DE PRÉ-AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO

 

 

TÍTULO DO PROJETO: _________________________________________________

CRITÉRIOS SIM/NÃO

JUSTIFICATIVA
CASO A
RESPOSTA
SEJA NÃO

1. O projeto é um projeto de extensão com base no conceito do
Edital e nos documentos do IFSP?

  

2. A proposta está preenchida adequadamente no módulo SUAP
(todos os itens foram preenchidos conforme os formulários
apresentados)?

  

3 . O(A) coordenador(a) do projeto pertence ao quadro efetivo do
IFSP?

  

4. O(A) coordenador(a) do projeto estará afastado(a) das atividades
acadêmicas e/ou administrativas durante a vigência do projeto?

  

5 . O SUAP foi devidamente preenchido com todos os dados do
projeto (verificar a pertinência das informações apresentadas)?

  

6. Os(As) beneficiários(as) foram devidamente caracterizados(as)
(público-alvo/quantidade) e há previsão de participação da
comunidade externa?

  

7 . A equipe e o plano de trabalho de cada membro forma
cadastrados?

  

8. Foi cadastrada na aba equipe a previsão da quantidade de discentes
bolsistas, sem identificá-los, com previsão de dedicação semanal (10
ou 20 horas)?

  

9. As atividades descritasa para o(a) bolsista colaboram com a sua
formação acadêmica?

  

10. Todas as metas têm atividades planejadas?   

11. Todas as metas e atividades estão descritas da forma correta?   

12. O plano de aplicação e a memória de cálculo foram
adequadamente preenchidos?

  

13. O plano de desembolso foi preenchido corretamente?   

14. Foram anexados corretamente (na área equipe) o Termo de
Compromisso do(a) Coordenador(a) do Projeto e o Termo de
Anuência para execução do projeto de extensão?

  

O B S : Os critérios de 01 a 06 da tabela são de caráter eliminatório. A falta de atendimento a quaisquer dos critérios, enseja, na
desclassificação da proposta.

[cidade], [dia] de [mês] de [ano].
 

[Inserir nome completo, cargo/função e assinatura eletrônica dos membros da Comissão de Avaliação]



ANEXO VANEXO V

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZAUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

 

Pelo presente instrumento, autorizo o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, sediado à Rua Pedro Vicente, 625,
São Paulo/SP, CEP 01109-010, por meio do campus xxxxxxxx, a divulgar, utilizar e dispor na íntegra ou em partes, para todos os fins
cabíveis, inclusive para fins institucionais, educativos, informativos, técnicos e culturais, o meu nome, minha imagem (fotografia e vídeo) e
meu som de voz, sem que isso implique em ônus para esta instituição.
 

Descrição da ação: projeto / curso / evento de extensão – incluir nome, duração, responsável e outras informações cabíveis.
 

Dados do autorizante:
 

Nome:
Endereço:
Telefone:
Instituição: IFSP Campus xxxx
Data de Nascimento:
CPF ou RG:
E-mail:
 

Observação: se for menor de idade, incluir dados e assinatura do responsável.
 

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Gabriela de Godoy Cravo ArduinoGabriela de Godoy Cravo Arduino, PRO-REITOR - CD2 - PRO-EXTPRO-REITOR - CD2 - PRO-EXT, em 20/01/2022 19:50:29.
Fabio Luis CabralFabio Luis Cabral, DIRETOR - CD3 - DICON-RETDIRETOR - CD3 - DICON-RET, em 20/01/2022 19:56:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 20/01/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

286334
761b845dda

Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, SÃO PAULO / SP, CEP 01109-010


	Documento assinado eletronicamente por:

