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COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

EDITAL IFSP/CTD N.º 013, DE 27 DE JULHO DE 2020 

CAMPUS CATANDUVA 
 

O Diretor Geral do Câmpus Catanduva do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo, fundamentado na Resolução do Conselho Superior do IFSP nº 568, de 05 

de abril de 2012, na Portaria nº 3.639, de 25 de julho de 2013, e na Portaria 347, de 20 de janeiro de 

2014, e no uso de suas atribuições, faz saber que, por meio da Coordenadoria de Extensão, estão 

abertas as inscrições para participação no Programa de Bolsas de Extensão, para o 

desenvolvolvimento de atividades nos Projetos de Extensão aprovados pelo Edital IFSP/CTD N.º 

002/2020. 

 

1. OBJETIVOS DA BOLSA EXTENSÃO 

 

1.1. Viabilizar a participação dos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo – Câmpus Catanduva, regularmente matriculados, em projetos de extensão, sob a 

orientação de um servidor (docente ou técnico-administrativo) do quadro do IFSP. 

1.2. Propiciar aos estudantes o desenvolvimento de habilidades nas áreas temáticas de extensão, 

viabilizando a participação em projetos institucionais que estimulem o desenvolvimento de ações 

extensionistas que contribuam para a sua formação profissional; 

1.3.   Possibilitar a elaboração de conhecimentos, a partir da articulação entre teoria e prática, na 

interação com a sociedade, propiciando o desenvolvimento local; 

1.4. Apoiar processos educativos que estimulem a geração de trabalho, a renda e a emancipação 

do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

 

2.1. Cumprir as atividades previstas no projeto de trabalho proposto pelo servidor responsável;  

2.2. Cumprir a carga horária estipulada no projeto e o horário estabelecido pelo servidor 

responsável; 

2.3. Comprovar compatibilidade de horários entre atividades acadêmicas e as 20 (vinte) horas 

semanais de atividades do projeto ( tal declaração será disponibilizada juntamente com a divulgação 

do resultado). 

2.4. Colher as assinaturas do servidor responsável no relatório de frequência e avaliação referente 

ao mês anterior, no primeiro dia útil do mês, entregando-o na Coordenadoria de Extensão; 

2.5. Entregar ao servidor responsável pelo projeto os relatórios de atividades. 
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3. DO REGIME DE ATIVIDADES SEMANAIS A SER CUMPRIDO PELO BOLSISTA 

 

3.1. O regime de trabalho semanal do estudante bolsista será de 20 (vinte) horas semanais, durante 

5 (cinco) meses, observando-se a compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e 

os propostos para o desenvolvimento daquelas próprias do projeto ao qual está vinculado; 

3.2. Na relação de compromisso entre o IFSP e o estudante, o bolsista não terá sua função 

caracterizada como cargo ou emprego, não sendo gerado vínculo empregatício de qualquer natureza 

e, consequentemente, não tendo validade para contagem de tempo de serviço; 

3.3. É vedado o acúmulo de bolsas. 

 

 

4. DO PERÍODO DE DURAÇÃO DAS BOLSAS 

 

4.1. O período de duração das bolsas será limitado à 5 (cinco) meses porém, dependerá da liberação 

do orçamento para este fim. O período de duração das Bolsas de Extensão estabelecido no projeto 

será mantido desde que o bolsista: 

 4.1.1. Não tenha cometido qualquer irregularidade ou infringido o estabelecido neste 

regulamento; 

 4.1.2. Não tenha efetuado trancamento de matrícula; 

 4.1.3. Não seja estudante desistente do curso. 

 

5. DO VALOR DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 

 

5.1. O valor da Bolsa Discente – Modalidade Bolsa Extensão será de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, para dedicação de 20 (vinte) horas semanais.  

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

5.3. O pagamento das bolsas depende da disponibilidade orçamentária. 

 

6. REQUISITOS 

 

6.1. O aluno selecionado deverá estar regularmente matriculado em cursos do IFSP e dispor de 

carga horária definida em edital específico para o desenvolvimento das atividades de extensão; 

6.2. Ter cursado preferencialmente pelo menos um semestre do curso em  que  está  matriculado; 

6.3. Dispor de carga horária para o desenvolvimento  das  atividades  de  extensão,  comprovando 

compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os propostos para o 

desenvolvimento do projeto ao qual se candidata; 

6.4. É vedada a seleção de aluno que tenha vínculo empregatício ou que seja beneficiário de outro 

tipo de bolsa do IFSP ou de qualquer outra instituição. 

6.4.1. Não se aplica ao discentes beneficiados pelo Programa de Assistência Estudantil o item 6.4. 

6.5. O não cumprimento das atribuições e responsabilidades sem apresentação de justificativa 



 

 

 

 

3 
 

formal ao coordenador do projeto e à Coordenação de Extensão poderá ocasionar o cancelamento da 

bolsa ou a substituição do discente-bolsista. 

6.6 Não possuir pendências, notadamente pecuniárias, junto à Coordenadoria de Extensão ou Pró-

Reitoria de Extensão. 

 

7. DA INSCRIÇÃO 

 

7.1. Inscrever-se no Programa de Bolsas de Extensão do  IFSP, mediante preenchimento correto 

do Formulário de inscrição disponível no link que se encontra no ANEXO I deste Edital, devendo-se 

observar  no período de 28 a 31 de julho de 2020. 

7.2. O resumo de cada projeto está descrito no Anexo II deste edital. 

7.3. Não serão aceitas fichas de inscrições entregues por quaisquer outras vias. 

 

8. CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

 

8.1. O processo seletivo será realizado nas seguintes etapas: 

 

Atividades Período 

Inscrições 28 a 31/07/2020 

Análise das inscrições  03/08/2020 

Divulgação dos resultados parciais 04/08/2020 

Divulgação do Cronograma de Entrevistas  05/08/2020 

Entrevistas online 06 e 07/08/2020 

Divulgação da Classificação final e 

disponibilização da documentação adicional 

para selecionados 

10/08/2020 

Entrega da documentação 11 e 12/08/2020 

Início das atividades 13/08/2020 
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9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

O processo seletivo será realizado em duas etapas, compostas pela análise dos seguintes 

aspectos das respostas contidas nos formulários de inscrição (Formulários eletrônicos) 

disponibilizados no Anexo I deste Edital, E, posteriormente, da Entrevista; a nota final do aluno será 

calculada pela média aritmética simples das notas obtidas em cada etapa: 

 

Critérios de avaliação: 

 

Critérios: Pontuação: 

Contribuição do programa para a formação 2,00 

Clareza na comunicação 2,00 

Identificação com o tema do Projeto 3,00 

Domínio das habilidades requisitadas pelo 

Projeto 
3,00 

 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

10.1. O resultado final será divulgado no site do Instituto Federal de São Paulo – Campus 

Catanduva no dia 10 de agosto de 2020. 

10.2. Juntamente com a classificação, serão disponibilizados os documentos adicionais para que 

sejam viabilizadas as admissões dos bolsistas, que deverão ser enviados para o e-mail 

cex.ctd@ifsp.edu.br DIGITALIZADOS, para que se possa dar sequência aos trâmites 

exigidos no item 11. 

 

11. PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento da bolsa é feito pela administração do Câmpus e  depende  da disponibilidade 

orçamentária para esse fim. 

mailto:cex.ctd@ifsp.edu.br
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11.2. Após receber o Comunicado de Permanência Mensal dos bolsistas do Câmpus, o 

Coordenador de Extensão deverá solicitar formalmente o pagamento junto a Administração do 

Câmpus, relatando o mês de referência, dados pessoais e bancários dos bolsistas e valor da bolsa. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos serão analisados pela Coordenadoria de Extensão do Câmpus Catanduva, 

conjuntamente com a Comissão de Extensão. 

 

 

 

 

Catanduva, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

______________________________ 

         Osvaldo Severino Junior 

         Diretor Geral do Câmpus Catanduva 
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ANEXO I –PROJETOS DE EXTENSÃO / BOLSAS DE 

EXTENSÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

Projetos de Extensão aprovados pelo Edital IFSP/CTD n.º 002-2020  

N° Projeto Coordenador(a) Vagas Perfil do candidato e Link para inscrição: 

1 
Astronomia Para 

Todos 
Guilherme Nery Prata 

1 vaga 

(20h) 

Estudante matriculado(a) regularmente em qualquer ano dos 

cursos de Graduação; possuir afinidades com física e 

astronomia; possuir interesse em aprender uma linguagem de 
programação básica; familiaridade com redes sociais; 

habilidades e conhecimentos básicos de ferramentas de edição 

de textos, imagens, planilhas e de apresentação de slides. 
 

Link de inscrição: https://forms.gle/i3fbe5hfKc3ZiHoB6 

2 Histórias da Vida Marcelo Velloso Heeren 
1 vaga 

(20h) 

- Estar matriculado no 3° Ano do Ensino Médio Integrado; 

- Demonstrar conhecimento das estruturas linguísticas e 

textuais da língua portuguesa;  

- Demonstrar habilidade leitora e escrita em língua 
portuguesa; 

- Ter conhecimentos de diferentes gêneros textuais em língua 

portuguesa; 
- Ser dedicado aos estudos de linguagens e mostrar-se solícito 

em ajudar os colegas de forma remota; 

- Dispor de carga horária para o desenvolvimento das 

atividades de monitoria de forma remota. 
Link de inscrição:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSI

kWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf04IOJU
RE5aMjI2OTJYWTU0WTgzMzNXN1BZWjZYRi4u 

https://forms.gle/i3fbe5hfKc3ZiHoB6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf04IOJURE5aMjI2OTJYWTU0WTgzMzNXN1BZWjZYRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf04IOJURE5aMjI2OTJYWTU0WTgzMzNXN1BZWjZYRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAf04IOJURE5aMjI2OTJYWTU0WTgzMzNXN1BZWjZYRi4u
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3 

Implantação de 

uma agrofloresta 

no IFSP Câmpus 

Catanduva como 

instrumento de 

educação 

ambiental 

Thais Minatel Tinos 
1 vaga 

(20h) 

Estudantes matriculados em qualquer ano dos cursos 
Técnicos Integrados ou Graduação. Importante possuir 

afinidades com temas relacionados ao meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável e familiaridade com redes 
sociais, edição de vídeos e imagens.  

 

Link da inscrição: 
https://docs.google.com/forms/d/1HxpQm5sDkv_u3QxwzY

5HLGLrDunC6BPyw9kNzYva2fc/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1HxpQm5sDkv_u3QxwzY5HLGLrDunC6BPyw9kNzYva2fc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1HxpQm5sDkv_u3QxwzY5HLGLrDunC6BPyw9kNzYva2fc/edit
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ANEXO II – Descrição dos Projetos de Extensão 
 

Astronomia Para Todos 

 

O projeto "Astronomia Para Todos" tem como objetivo promover a 

educação e a popularização da astronomia oferecendo uma série de 

atividades gratuitas à comunidade. 

Idealizado a partir do grande interesse dos alunos do IFSP – 

Catanduva por atividades científicas extracurriculares e, ao mesmo 

tempo, da carência da cidade e região por eventos e espaços 

científicos, o projeto pretende oferecer minicursos, oficinas e 

eventos de observação astronômica no IFSP – Campus Catanduva 

bem como desenvolver atividades ligadas à astronomia e ciências 

em escolas dos municípios de Catanduva e região. 

Com a realização do projeto, espera-se estreitar os vínculos com a 

comunidade, contribuir para o estabelecimento de uma cultura de 

contínuo interesse por ciência e tecnologia e também fortalecer a 

imagem do IFSP – Campus Catanduva como uma referência 

regional no âmbito da extensão e divulgação científica, além das 

referências de pesquisa e ensino público gratuito de qualidade. 

 

Histórias da Vida 

 

Diante do desafio em promover uma Educação Integrada e 

desenvolver ações educacionais e pedagógicas que estejam 

vinculadas à perspectiva de formação do estudante relacionada aos 

objetivos e finalidades do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), é 

necessário que as atividades de aprendizagem dos estudantes ocorra 

em um movimento contínuo para além da sala de aula, 

proporcionando seu constante desenvolvimento em contato com a 

sociedade na qual está inserido. Desta forma, conjugar 

conhecimentos da área de Língua Portuguesa com uma ação que 

vise a integração do estudante ao contexto social local, promovendo 

sua formação humana e contribuindo para o aprimoramento dos 

conteúdos acadêmicos se constitui em uma possibilidade prática 

importante para a instituição e para o estudante. Nesse contexto, o 

objetivo do presente projeto é promover a comunicação entre 

estudantes do 3° ano do Ensino Médio Integrado do IFSP com 

idosos institucionalizados da cidade de Catanduva a partir do envio 

de cartas mensais, aprimorando a capacidade de comunicação 

escrita e favorecendo a formação humana dos estudantes do Ensino 

Médio do IFSP e de idosos institucionalizados da cidade de 

Catanduva. O projeto será dividido em 3 etapas: 1- contato com 

instituições de idosos e definição dos participantes; 2- 

desenvolvimento das atividades de construção textual e orientação; 

3- encerramento do projeto. O projeto terá a duração de 8 meses e 

será finalizado com o encontro entre os estudantes e os idosos 
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participantes, que não haviam estabelecido contato pessoal durante 

todo o período. Espera-se que os estudantes consigam apresentar 

uma evolução na qualidade da escrita, na capacidade de 

argumentação, e de reflexão em relação aos relatos de vida de 

outros indivíduos, sendo capazes de estabelecer uma compreensão 

social e econômica e política de outras realidades diferentes da sua. 

Ao final do projeto será produzido um livro de contos que será 

divulgado online, sendo entregue  também uma cópia para cada 

idoso participante. Dando continuidade ao processo de avaliação 

dos resultados, buscaremos elaborar um relato de experiência de 

todos os participantes para apresentar à comunidade as 

possibilidades de ganhos pessoais e acadêmicos vivenciados por 

todos. 

Implantação de uma 

agrofloresta no IFSP 

Câmpus Catanduva como 

instrumento de educação 

ambiental 

Desde o século XX tem-se reconhecido os impactos ambientais 

gerados pela ação humana, tanto nos diferentes contextos locais 

quanto em escala global. O crescimento das cidades, nesse 

contexto, tem imposto uma redução gradativa dos espaços verdes e 

cada vez mais pessoas, em especial os mais jovens, tem perdido o 

contato com a produção de alimentos no campo e com a natureza 

em si. No entanto, a população global cresce exponencialmente e a 

busca por qualidade de vida tem elevado a demanda por uma 

alimentação saudável e que gere menos impactos ambientais no seu 

processo produtivo. A agricultura e a conservação ambiental podem 

e devem ser praticadas em complementaridade e arranjos como os 

sistemas agroflorestais podem prevenir a degradação do solo 

enquanto potencializam a produção agrícola. A implantação de uma 

agrofloresta resgata a forma ancestral de cultivo, combinando 

inúmeras espécies vegetais e trazendo benefícios ecológicos para o 

meio, como a dispensa do uso de agrotóxicos e recuperação de solos 

degradados. Assim, o projeto aqui proposto objetiva dar 

continuidade as ações iniciadas em 2019 de implantação de uma 

agrofloresta no IFSP Câmpus Catanduva, visando a sensibilização 

da comunidade interna e externa sobre as questões relativas a 

alimentação saudável e a participação na defesa da qualidade do 

meio ambiente. 
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