
  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 35, DE 06 DE MAIO DE 2014 

Aprova o Regulamento da Bolsa 

Servidor Extensionista 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

regulamentares e. considerando a decisão do Conselho Superior na reunião do dia 6 de maio 

de 2014, 

RESOLVE: 

Aprovar ad referendum o Regulamento da Bolsa Servidor Extensionista do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, na forma do anexo. 

La QD Us 
EDUARDO ANTONIO MODENA



INSTITUTO FEDERAL 

Bolsa Servidor Extensionista 

Regulamento 

Dos Objetivos 

Art. 1º. - Incentivar a prática extensionista no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo — IFSP, bem como as atividades de desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico, com o envolvimento direto da comunidade. 

Art. 2º. - Viabilizar a participação dos servidores do IFSP em projetos de extensão. 

promovendo o desenvolvimento institucional, científico e tecnológico com a valorização dos 

servidores desta Instituição. 

Art. 3º. - Apoiar e incentivar a execução de programas e projetos de extensão, 

desenvolvidos em interação com setores da sociedade que visem ao intercâmbio e ao 
aprimoramento do conhecimento, bem como ao desenvolvimento institucional, científico, 

tecnológico e cultural. 

Art. 4º. - Possibilitar a elaboração de conhecimentos, a partir da articulação entre 
teoria e prática. por meio da interação com a sociedade, propiciando o desenvolvimento local. 

Da Bolsa Servidor Extensionista 

Art.5º.- A Bolsa Servidor Extensionista é destinada a servidores que realizem 
projetos de extensão, desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade, 

visando ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento. 

Art. 6º. - A Bolsa Servidor Extensionista constitui doação civil, a título de incentivo, 

não caracterizando prestação pecuniária de natureza salarial. 

Art. 7º. - Em nenhuma hipótese. a participação no Programa de Bolsa Servidor 

Extensionista, assegura ao bolsista vínculo empregatício de qualquer natureza com o IFSP e 
nenhum outro direito adicional. 

Dos Requisitos 

Art. 8º. - São requisitos para participar do Programa de Bolsa Servidor Extensionista 

e fazer jus ao fomento: 

I. ser servidor ativo do IFSP; 
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IH. ter disponibilidade para cumprir a carga horária mínima exigida pelo projeto 

aprovado no âmbito do IFSP; 

HI. ter concluído curso de graduação; 

IV. não se encontrar inadimplente e/ou com pendências com os programas geridos 

pela Pró-reitoria de Extensão (PRX) ou por outras instâncias do IFSP; 

V. não ocupar Cargo de Direção (CD); 

VI. não receber bolsa em outro programa do IFSP, em Programas do Govemo 
Federal ou agência de fomento com remuneração igual ou superior ao valor da Bolsa Servidor 

Extensionista; 

$1. Quanto ao servidor tratado no inciso I, estão incluídos: 

a) docentes em Regime de Dedicação Exclusiva, considerando o 

artigo 21, VII, $2º da lei 12.772, de 28 de dezembro 2012; 

b) docentes substitutos ou temporários. 

$2. Em caso de afastamento ou licença, os servidores contemplados com a Bolsa 
Servidor Extensionista ficarão impedidos de receber a bolsa, sendo retomado o pagamento no 

retorno às atividades. 

83. Em caso de exoneração. aposentadoria ou término de contrato, será 
interrompido o pagamento e o servidor deverá indicar novo coordenador para o projeto. 

84. As atividades a serem desenvolvidas não poderão prejudicar a jornada de 
trabalho que o servidor desempenha no IFSP, exigindo-se a adequação da carga horária, 

quando for o caso. 

85. Não será permitida a concessão de duas ou mais Bolsas Servidor Extensionista 
simultâneas para o mesmo bolsista, ainda que em projetos de extensão de editais distintos. 

Dos Valores 

Art. 9º. - O valor anual destinado às Bolsas Servidor Extensionista pela Pró-reitoria 

de Extensão deverá ser estabelecido de acordo com a proposta orçamentária do ano anterior à 

execução ou constar de créditos adicionais. 

Art. 10º.- Fica o Reitor autorizado a fixar, mediante portaria, no prazo de 60 

(sessenta) dias, os valores máximos por projeto e por parcela. 

Dos Editais de Seleção 

Art. 11º.- A concessão de Bolsa Servidor Extensionista deverá ser feita 

necessariamente por processo de seleção com edital público. 

Aprovado pela Resolução n.º 35, de 6 de maio de 2014



INSTITUTO FEDERAL 

Art. 12º. - Os processos de seleção serão de dois tipos: 

É seleção de projetos. cujos coordenadores serão contemplados com Bolsa 

Servidor Extensionista; 

H. seleção de bolsistas para projetos de extensão da Pró-reitoria de Extensão. 

Art. 13º. - Além das determinações específicas de cada edital, quando houver 

previsão de concessão de Bolsas Servidor Extensionista, deverão constar: 

I. valor total que será gasto especificamente para a concessão de Bolsas Servidor 
Extensionista; 

H. número total de vagas ou projetos relacionados ao valor total; 

HI. período da concessão da bolsa; 

IV. número de parcelas que serão pagas e o valor de cada parcela; 

V. formas de acompanhamento e avaliação; 

VI. anuência da Direção Geral do campus para realização do projeto; 

VII. modelo de termo de compromisso do bolsista, incluindo itens de: 

a. compromisso de permanência pelo interstício mínimo estipulado 

no edital; 

b. declaração de não recebimento de outros tipos de bolsa; 

VII. modelo de relatórios parciais e final, contendo minimamente: 

avaliação da participação dos discentes; ad 

b. impactos na comunidade atendida pelo projeto; 

8 comparação entre resultados esperados e resultados alcançados; 

E dificuldades e avanços na execução do projeto. 

Do Projeto de Extensão 

Art. 14º. - Considera-se projeto de extensão o conjunto de atividades 

interdisciplinares de caráter educativo, tecnológico, artístico, científico, social e cultural, 

desenvolvido e/ou aplicado na interação com a comunidade interna e externa, com objetivos 

específicos e prazos determinados, visando à interação transformadora entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade. 

Art. 15º. - Somente poderão ser caracterizadas como Bolsas Servidor Extensionista, 

aquelas que estiverem expressamente previstas nos planos de trabalho dos respectivos 

projetos. 

Art. 16º. - Além das determinações específicas de cada edital, quando houver 

previsão de concessão de Bolsas Servidor Extensionista, deverão constar dos projetos 

apresentados: a 

W 
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L descrição da vinculação entre os resultados do projeto e sua aplicação na 

instituição: 

H. cronograma detalhado com prazo determinado para a conclusão do projeto; 

HI. termo de compromisso conforme determinado no art. 13º, VII. 

Das Atribuições e competências 

Art. 17º. - Caberá à Pró-reitoria de Extensão: 

I. elaborar e publicar editais que contemplem Bolsa Servidor Extensionista; 

II. avaliar os projetos submetidos; 

HI. julgar os possíveis recursos; 

IV. publicar homologação dos resultados; 

V. orientar acerca do fluxo de documentação para pagamento; 

VI. encaminhar solicitação de pagamento para bolsistas de projetos da própria Pró- 
reitoria de Extensão. 

Art. 18º. - Caberá à Coordenadoria de Extensão (CEx) do campus: 

I. divulgar os editais referentes ao Programa; 

I. receber e realizar análise preliminar dos projetos propostos pelos servidores de 

seu campus; 

HI. encaminhar à Pró-reitoria de Extensão os projetos propostos para análise e 

aprovação: 

IV. acompanhar a execução dos projetos em seu campus, recebendo e 
encaminhando documentos de acompanhamento, incluindo relatórios periódicos e final; 

V. encaminhar ao setor financeiro do campus a solicitação de pagamento 

conforme procedimentos determinados pela Diretoria Financeira da Pró-reitoria de 

Administração. 

Art. 19º. - São atribuições do Bolsista Servidor Extensionista: 

E. elaborar projetos conforme o estabelecido nos editais; 

H. encaminhar projeto à CEÊx e à PRX, conforme o estabelecido nos editais; 

HI. exercer a coordenação e supervisão do desenvolvimento do projeto de 

extensão: 

IV. supervisionar as ações relacionadas ao(s) bolsista(s) discente(s) — modalidade 

extensão: participar da seleção, realizar o acompanhamento das atividades e encaminhar as 
documentações relacionadas à CEx ou à PRX; Sia 
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V. encaminhar relatórios periódicos e final, de acordo com o determinado no art. 
13º, VIH; 

VI. comunicar licenças, afastamentos, aposentadoria, exoneração ou término de 
contrato; 

VII. Indicar, justificadamente, novo coordenador quando houver impossibilidade de 

permanecer na coordenação do projeto. 

Parágrafo único: O não cumprimento das atribuições do Bolsista acarretará 

suspensão do pagamento e devolução de parcelas recebidas indevidamente. 

Das Disposições finais 

Art. 20º. - Os casos omissos deverão ser submetidos à Pró-reitoria de Extensão. 

CA JC Uh 
EDUARDO ANTONIO MODENA 
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