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PROGRAMA DE BOLSAS DISCENTE NA MODALIDADE EXTENSÃOPROGRAMA DE BOLSAS DISCENTE NA MODALIDADE EXTENSÃO

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO

CÂMPUS CATANDUVA

 

O Diretor-Geral do Câmpus Catanduva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber
que, por meio da Coordenadoria de Extensão, estão abertas as inscrições para a seleção de Bolsistas para o Programa de Bolsas Discente na
Modalidade Extensão destinado aos alunos regularmente matriculados neste câmpus, considerando o Edital CTD 13/2021 e o Edital PRX 232/2021,
a Resolução n° 35 de 06 de maio de 2014, a Portaria n°. 3.639, de 25 de julho de 2013, a Portaria n° 2.968, de 24 de agosto de 2015, e a Portaria n°
2.337, de 16 de junho de 2020.

 

1 DOS OBJETIVOS DA BOLSA DE EXTENSÃO

1.1 Viabilizar a participação dos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, regularmente matriculados nas
modalidades de ensino presencial e a distância, dos diferentes níveis, 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.

1.5. A concessão de bolsas de extensão é um benefício destinado ao estudante com matrícula e frequência regulares, priorizando-se àqueles com bom
rendimento escolar, sem vínculo empregatício que, por meio de seleção e assinatura de termo de compromisso, irá executar atividades que
complementem sua formação profissional, moral e humana, sob orientação e acompanhamento dos servidores responsáveis e da Coordenadoria de
Extensão.  

 

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 Colher as assinaturas do servidor responsável no relatório de frequência e avaliação (Anexo II) referente ao mês anterior, até o quinto dia útil do
mês, entregando-o no setor designado pelo câmpus.

2.4 Entregar ao servidor responsável pelo projeto os relatórios de atividades.

2.5 Comprometer-se a manter o rendimento escolar dentro dos pré-requisitos exigidos para a aprovação na organização didática vigente.

2.6 Não se envolver em ocorrências disciplinares durante o período de duração da bolsa.

 



3 DO PERÍODO DE DURAÇÃO DAS BOLSAS

3.1 O período de duração das bolsas será limitado à duração do projeto ao qual o aluno bolsista estiver vinculado, conforme Anexo I deste Edital.

3.2 Caso o bolsista venha a se desligar do projeto, sua substituição é permitida, respeitando-se a classificação do edital ou mediante a abertura de
novo processo seletivo, se não houverem candidatos classificados.

3.2.1 A substituição se dará mediante solicitação justificada do coordenador do projeto.

 

4 DO VALOR DAS BOLSAS DE EXTENSÃO E DO AUXÍLIO ESTUDANTIL

4.1 O valor da Bolsa Discente - Modalidade Bolsa de Extensão é de:

4.1.1 R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, para dedicação de 10 horas semanais; ou

4.1.2 R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, para dedicação de 20 horas semanais.

4.1.3 R$ 100,00 (cem reais) auxílio conectividade somente aos bolsistas discentes em projetos contemplados pelo Edital PRX 232/2021.

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

 

5 DOS REQUISITOS PARA CONCORRER ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO

O candidato à Bolsa de Extensão deverá:

5.1 Estar regularmente matriculado em cursos do IFSP no Câmpus Catanduva.

5.2 Ter cursado pelo menos um semestre do curso no qual está matriculado.

5.2 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.

5.4 Não possuir vínculo empregatício ou ser bolsista de outra modalidade de Bolsa Discente do IFSP ou qualquer outra instituição.

5.5 Discentes que recebem auxílio através da Política de Assistência Estudantil do IFSP poderão se candidatar às bolsas de extensão.

5.6 Participar de entrevista agendada com o servidor responsável pelo projeto, após análise da documentação exigida no ato de inscrição.

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

 

6 DAS INSCRIÇÕES

O candidato à Bolsa de Extensão deverá:

6.1 Preencher o formulário de Inscrição para Bolsista de Extensão disponível em https://forms.office.com/r/EVZUFUb5GB no período de
12/07/2021 até às 23h59 do dia 25/07/2021, declarando:

- Não possuir Vínculo Empregatício;

- Ter conhecimento e aceitar as condicionalidades estabelecidas neste Edital;

- Que todas as informações fornecidas são verdadeiras e que é o responsável pelas mesmas.

6.2 A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pelo meio informado no item 6.1.

6.3 Excepcionalmente, não será necessário entregar os comprovantes dos documentos informados.

6.3.1 É responsabilidade do(a) interessado(a) manter os dados de contato atualizados na plataforma SUAP.

 

7 DO PROCESSO SELETIVO

7.1 O Processo Seletivo será conduzido pela Coordenadoria de Extensão e será composto por duas etapas:



7.1.1 Primeira Etapa (Eliminatória): Envio do formulário de inscrição devidamente preenchido e demais anexos necessários.

7.1.2 Segunda Etapa (Classificatória): Entrevista com base nos critérios acadêmicos especificados no Anexo I, a ser realizada com o(a)
coordenador(a) do projeto e/ou coordenador de extensão.

7.2 O(a) coordenador(a) do projeto poderá solicitar a comprovação de conhecimentos durante a entrevista ou em data específica.

 

8 DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO PROGRAMA

8.1 Poderão participar do Programa de Bolsas de Extensão os alunos regularmente matriculados no IFSP, Câmpus Catanduva, e que atendam aos
seguintes requisitos:

- Preenchimento correto do formulário de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo Edital;

- Estar matriculado(a) em curso regular do IFSP;

- Ter cursado pelo menos um semestre do curso no qual está matriculado.

- Comprovar compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e as atividades propostas p ara o desenvolvimento do projeto ao qual se
candidata;

- Participar de entrevista agendada com o(a) servidor(a) responsável, após análise da documentação exigida no ato da inscrição;

- Comprovar conhecimentos na área do projeto proposto se for solicitado durante a etapa classificatória.

8.2 O(a) aluno(a) inscrito(a) para a seleção de bolsistas não poderá apresentar-se inadimplente e/ou com pendências com os programas e demais
editais geridos pela Pró-Reitoria de Extensão – PRX, ou por outras instâncias do IFSP. No caso de inadimplência e/ou pendência a inscrição será
automaticamente indeferida.

 

9 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1 A divulgação dos candidatos aprovados na primeira fase e selecionados para a entrevista será realizada em acordo com o item 12 – DO
CRONOGRAMA.

9.2 A entrevista com o servidor responsável será realizada em acordo com o item 12 – DO CRONOGRAMA.

9.3 O Resultado Final com os candidatos selecionados para o Programa será divulgado em acordo com o item 12 – DO CRONOGRAMA.

9.4 A Coordenadoria de Extensão divulgará o resultado de todas as etapas do processo na página institucional, disponível no endereço eletrônico
ctd.ifsp.edu.br.

9.5 Os(as) candidatos(as) serão convocados(as) respeitando-se a ordem de classificação obtida nas etapas do processo seletivo.

 

10 DO REGIME DE ATIVIDADES

10.1 O regime de atividades será de 10 (dez) ou 20 (vinte) horas semanais, distribuídas conforme critério do(a) servidor(a) responsável pelo Projeto
de Bolsa de Extensão para o qual o(a) bolsista foi aprovado(a).

10.2 O(A) bolsista deverá efetuar registro de entrada e saída em seu Relatório Mensal de Frequência e Avaliação, a ser disponibilizada pela
Coordenadoria de Extensão, elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas e encaminhar relatório da avaliação realizada pelo(a)
professor(a).

10.2.1 Os documentos deverão ser entregues na Coordenadoria de Extensão até o quinto dia útil do mês.

10.2.2 O não cumprimento de prazos, bem como a não entrega dos documentos listados acima poderão acarretar em atraso do pagamento da bolsa
ou, em caso de reincidência, desligamento do programa.

10.3 O cálculo para recebimento da bolsa está atrelado ao cumprimento da carga horária estabelecida neste Edital. As situações de faltas deverão ser
justificadas mediante apresentação de atestado médico ou, em casos especiais, comunicadas previamente à Coordenadoria de Extensão e ao(a)
coordenador(a) do projeto.

10.4 Na relação de compromisso entre o(a) aluno(a) e o IFSP, 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.

10.5 As atividades realizadas no âmbito do Programa de Bolsas de Extensão poderão ser consideradas como estágio, mediante análise e parecer



ATIVIDADE DATA/PERÍODO

Abertura do edital 08/07/2021

Período de inscrições 12 à 25/07/2021

Análise das Inscrições (Primeira Etapa) 26 à 30/07/2021

Divulgação dos selecionados na Primeira Etapa e

convocação para entrevista
02/08/2021

Entrevistas e análise dos currículos (Segunda

Etapa)
04 à 05/08/2021

Divulgação final dos selecionados 06/08/2021

Início das atividades dos Bolsistas contemplados 09/08/2021

favorável do Professor Orientador de Estágio, considerando a natureza e a compatibilidade das atividades pertinentes ao estágio do curso.

10.6 As atividades realizadas no âmbito do Programa de Bolsas de Extensão poderão ser consideradas como Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais (AACC), desde que haja previsão no Projeto Pedagógico do Curso.

10.7 O(A) estudante poderá ser desligado(a) a qualquer tempo do programa se comprovado rendimento insatisfatório, efetuado trancamento de
matrícula, desistência do curso, envolvimento em sanções disciplinares e/ou o não cumprimento das condições estabelecidas pelo programa, ou por
interesse da Coordenadoria de Extensão.

10.8 É vedado ao(a) estudante o acúmulo de bolsas.

 

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A inscrição do(a) candidato(a) no programa implica o conhecimento e aceitação das condicionalidades estabelecidas neste Edital.

11.2 Os casos omissos serão julgados pela Coordenadoria de Extensão, pelo Servidor Responsável pelo Projeto e pela Diretoria Geral do Câmpus
Catanduva.

11.3 Caso seja selecionado, o(a) estudante deverá apresentar, dentro do prazo determinado, comprovante de conta corrente individual de qualquer
banco, em seu próprio nome.

 

12 DO CRONOGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catanduva, 08 de julho de 2021.

 

Marcelo Velloso Heeren

Diretor Geral 

Assinado eletronicamente



ANEXO I

PROGRAMA DE BOLSAS - PROJETOS DE EXTENSÃO

Título do projeto AgroflorIF - Implantação de uma agrofloresta no IFSP CâmpusAgroflorIF - Implantação de uma agrofloresta no IFSP Câmpus
Catanduva como instrumento de educação ambientalCatanduva como instrumento de educação ambiental

Resumo do projeto 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 grada va 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 produ vo. A agricultura e a conservação ambiental podem
e devem ser pra cadas em complementaridade e arranjos como os
sistemas agroflorestais (SAFs) podem prevenir a degradação do solo e
dos recursos hídricos enquanto potencializam a produção agrícola. A
implantação de uma agrofloresta resgata a forma ancestral de cultivo,
combinando inúmeras espécies vegetais e trazendo bene cios
ecológicos para o meio, como a melhoria das propriedades sicas,
químicas e biológicas dos solos, a menor necessidade de fer lizantes
e defensivos, a maior conservação de água e a produção de
biomassa.
Assim, o projeto aqui proposto obje va dar con nuidade 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 rela vas a produção de alimentos e a
participação na defesa da qualidade do meio ambiente.

Servidor responsável Thaís Minatel Tinós



Atividades a serem desenvolvidas
Edital 013/2021 – IFSP CTD – 10h/semanais

- Par cipação nas reuniões virtuais e na leitura de textos e/ou outros
recursos (audiovisuais) rela vos aos temas do projeto, a saber: meio
ambiente, agricultura, agroecologia, sistemas agroflorestais,
compostagem, educação ambiental e afins;

- Produção de conteúdo (artes gráficas, edição de fotografias/vídeos
e elaboração de textos) para divulgação das ações nas redes sociais
do projeto com periodicidade semanal;

- Elaboração e publicação de artes de divulgação rela vas às ações do
projeto, de modo a permi r a visibilidade da ação e do IFSP Câmpus
Catanduva com periodicidade quinzenal ou mensal;

- Par cipação na organização das lives forma vas e oficinas para a
divulgação dos sistemas agroflorestais e compostagem.

 

Edital 232/2021 – PRX – 20h/semanais

- Par cipação nas reuniões virtuais e na leitura de textos e/ou outros
recursos (audiovisuais) rela vos aos temas do projeto, a saber: meio
ambiente, agricultura, agroecologia, sistemas agroflorestais,
compostagem, educação ambiental e afins;

- Produção de conteúdo (artes gráficas, edição de fotografias/vídeos
e elaboração de textos) para divulgação das ações nas redes sociais
do projeto com periodicidade semanal;

- Elaboração e publicação de artes de divulgação rela vas às ações do
projeto, de modo a permi r a visibilidade da ação e do IFSP Câmpus
Catanduva com periodicidade quinzenal ou mensal;

- Par cipação na organização das lives forma vas e oficinas para a
divulgação dos sistemas agroflorestais e compostagem;

- Par cipação nas a vidades de implantação de novos módulos e
manejo dos sistemas agroflorestais e da composteira.

Critérios de seleção
- Ter disposição e interesse para o trabalho cole vo, de modo a
colaborar com os demais de maneira a permitir a realização adequada
da ação;

- Possuir interesse em conhecer temas rela vos ao meio ambiente,
agricultura, agroecologia, sistemas agroflorestais, compostagem,
educação ambiental;

- Possuir familiaridade com o Instagram e conhecimentos básicos em
Word, Power Point e so wares livres de edição de imagens e vídeos
para divulgação das ações do projeto.

Duração do projeto Agosto à Dezembro/2021

Carga Horária Semanal 10 horas pelo Edital CTD 13/2021, mas caso o projeto seja
contemplado no Edital PRX 232/2021 a carga horária semanal será de
20 horas

Vagas 02

 

Título do projeto Astronomia Para TodosAstronomia Para Todos



Resumo do projeto O projeto "Astronomia Para Todos" tem como obje vo promover a
educação e a popularização da astronomia oferecendo uma série de
a vidades gratuitas à comunidade. Idealizado a par r do grande
interesse dos alunos do IFSP Câmpus Catanduva por a vidades
cien ficas extracurriculares e, ao mesmo tempo, da carência da
cidade e região por eventos e espaços cien ficos, o projeto pretende
oferecer minicursos, oficinas e eventos de observação astronômica no
IFSP Câmpus Catanduva bem como desenvolver a vidades 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 con nuo interesse por ciência e tecnologia e também fortalecer a
imagem do IFSP Câmpus Catanduva como uma referência regional no
âmbito da extensão e divulgação cien fica, além das referências de
pesquisa e ensino público gratuito de qualidade.

Servidor responsável Guilherme Nery Prata

Atividades a serem desenvolvidas - Elaborar e apresentar minicursos e oficinas;

- Desenvolver materiais de divulgação;

- Participar das reuniões do projeto;

- Acompanhar os eventos do projeto;

- Auxiliar na organização das atividades e recepção do público.

Critérios de seleção - Regularmente matriculado(a) no 2º ou 3º ano do ensino médio
integrado ou ensino superior do IFSP Câmpus Catanduva;

- Disponibilidade de tempo para cumprimento das a vidades e
estudos relacionados à astronomia;

- Possuir conhecimentos básicos em astronomia;

- Análise de histórico escolar;

- Familiaridade com mídias sociais e conhecimentos básicos em
so wares de edição de texto e imagens (Word, Power Point e
softwares livres) para divulgação do projeto;

- Apresentação de uma aula, com duração de 20 minutos, sobre um
tema rela vo a "Sistema Solar", podendo u lizar recursos
tecnológicos (slides, vídeos, animações).

Duração do projeto Agosto à Dezembro/2021

Carga Horária Semanal 10 horas pelo Edital CTD 13/2021, mas caso o projeto seja
contemplado no Edital PRX 232/2021 a carga horária semanal será de
20 horas

Vagas 02

 

Título do projeto CONEXÃO QUÍMICACONEXÃO QUÍMICA



Resumo do projeto O presente projeto visa executar ações de extensão voltadas para o
ensino de Química para estudantes ou egressos do ensino básico que
almejam acesso ao ensino superior por meio do ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) e demais ves bulares. Isso se dará por
meio de realização de encontros síncronos para discussão de teoria
dos principais temas e de questões de provas anteriores,
disponibilização de material gravado com resolução de exercícios e
plantão de dúvidas (a vidade síncrona). Propõe-se também discu r
temas atuais da Química importantes para a formação integral
do estudante para auxiliar no desenvolvimento de um cidadão crí co,
em um processo de quebra da dicotomia de ensino para formação
integral versus formação para ingresso no ensino superior. O projeto
tem duração de 5 meses (de agosto a dezembro), período no qual
serão executadas as ações de planejamento, elaboração do material
para as interações síncronas e assíncronas e avaliação e divulgação
dos resultados do projeto.

Servidor responsável Joanita Nakamura Granato

Atividades a serem desenvolvidas - Preparar material audiovisual de revisão de Química para o ENEM;
- Realizar reuniões síncronas para discussão do material; 
- Gravar resolução comentada de exercícios;
- Realizar plantão de dúvidas;
- Organizar depositório audiovisual.

Critérios de seleção - Ter bom desempenho acadêmico nas disciplinas relacionadas ao
projeto (Química Orgânica e Físico-Química, Didática);
- Estar preferencialmente no último ano do curso de Licenciatura.

Duração do projeto Agosto à Dezembro/2021

Carga Horária Semanal 20 horas pelo Edital CTD 13/2021

Vagas 01

 

Título do projeto IFMUN: Política Internacional, Direitos Humanos e SimulaçõesIFMUN: Política Internacional, Direitos Humanos e Simulações



Resumo do projeto
As simulações de Organizações Internacionais como a ONU têm se
revelado como ferramentas cada vez mais u lizadas por docentes no
Ensino Médio e no Ensino Superior no Brasil. Os obje vos são
múl plos: desde ter contato com a dinâmica do sistema internacional
até a recursos de oratória e diplomacia enquanto instrumentos de
construção de uma sociedade mais justa e pautada no respeito e na
tolerância. Nesse sen do é apresentado o projeto “IFMUN: Polí ca
Internacional, Direitos Humanos e Simulações”, em que um grupo de
extensionistas do IFSP Câmpus Catanduva, formado por
estudantes regulares, egressos e estudantes da comunidade externa,
irá ter contato com temas da polí ca internacional contemporânea e
dos Direitos Humanos, além do funcionamento de organizações
internacionais, como a ONU. O projeto prevê três etapas/grupos de
ações, a saber: formação da equipe de extensionistas, minicursos
temá cos sobre os temas relacionados à ação, simulações do trabalho
da ONU, além da divulgação sistemá ca em redes sociais e blog.
Alinhado aos pressupostos conceituais e históricos da Extensão, o
projeto tem como fundamento estabelecer o diálogo com
a comunidade externa, aqui representada pelos egressos do IFSP
Câmpus Catanduva, bem como os representantes de movimentos
sociais e de estudantes do território da ins tuição. Pretende-se, ao
executar o projeto, conferir protagonismo aos estudantes e bolsistas,
além de permi r o fortalecimento de laços com a comunidade por
meio da simulação e dos temas da polí ca internacional e dos Direitos
Humanos.

Servidor responsável Gabriel Terra Pereira

Atividades a serem desenvolvidas Edital 013/2021 – IFSP CTD – 10h/semanais

- Par cipação na sugestão e leitura de textos e outros recursos
(audiovisuais) rela vos aos temas do projeto, a saber: polí ca
internacional, Direitos Humanos, Esquema de Argumentação de
Toulmin e afins;

- Elaboração de textos a serem publicados no blog e/ou redes sociais
do projeto com periodicidade quinzenal ou mensal;

- Elaboração e publicação de artes de divulgação rela vas às ações do
projeto, de modo a permi r a visibilidade da ação e do IFSP Câmpus
Catanduva periodicidade quinzenal ou mensal;

- Par cipação na organização das simulações realizadas no âmbito do
projeto.

 

Edital 232/2021 – PRX – 20h/semanais

- Par cipação na sugestão e leitura de textos e outros recursos
(audiovisuais) rela vos aos temas do projeto, a saber: polí ca
internacional, Direitos Humanos, Esquema de Argumentação de
Toulmin e afins;

- Elaboração de textos a serem publicados no blog e/ou redes sociais
do projeto com periodicidade semanal;

- Elaboração e publicação de artes de divulgação rela vas às ações do
projeto, de modo a permi r a visibilidade da ação e do IFSP Câmpus
Catanduva com periodicidade semanal;

- Par cipação na organização das simulações realizadas no âmbito do
projeto.



Critérios de seleção
- Ter disposição e interesse para o trabalho cole vo, de modo a
colaborar com os demais de maneira a permi r a realização adequada
da ação;

- Possuir interesse em conhecer temas rela vos à polí ca
internacional e Direitos Humanos (e em disciplinas como História,
Geografia, Sociologia e Filosofia);

- Desejar aprender elementos de comunicação e argumentação;

- Possuir conhecimentos básicos em Word e so wares genéricos de
edição de imagens para divulgação das ações do projeto.

Duração do projeto Agosto à Dezembro/2021

Carga Horária Semanal 10 horas pelo Edital CTD 13/2021, mas caso o projeto seja
contemplado no Edital PRX 232/2021 a carga horária semanal será de
20 horas
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Título do projeto
ORQUESTRA PARA TODOS Formação musical e práticas musicaisORQUESTRA PARA TODOS Formação musical e práticas musicais
coletivas.coletivas.

Resumo do projeto
O projeto ORQUESTRA PARA TODOS é um projeto da extensão, cujo
obje vo é a formação de uma orquestra em que, comunidade externa
do IFSP campus Catanduva, alunos, servidores, terceirizados e
familiares, se envolvam em prá cas musicais, por meio de
instrumentos de orquestra e voz. Assim, propõe-se a desenvolver as
habilidades técnicas para a execução instrumental e vocal que
transcorrerão por meio de orientações técnico-instrumental e ensaios
regulares. Os ensaios e a vidades ocorrerão duas vezes por semana
com a duração de 1 hora, finalizando o semestre com
uma apresentação. O projeto Orquestra Para Todos se propõe a
fortalecer o Curso FIC; Aprimoramento em Teoria e Prá cas Musicais.
As ações da Extensão aqui nesta proposta, contará com os servidores;
Professor Carlos Roberto Junior, a Regente Angélica Marques e dois
discentes farão parte da equipe de trabalho. Caso a pandemia
impossibilite as ações cole vas presenciais, serão discu das com a
equipe ações isoladas fac veis; Como forma de o mizar o trabalho,
divulgação na plataforma do IFSP e redes sociais, aulas online,
encontros com número reduzido de par cipantes e demais ações
serão discutidas com a equipe responsável.

Servidor responsável Angelica Vieira da Silva Marques

Atividades a serem desenvolvidas  - Gravar eventualmente uma aula e editar (edição simples de celular
mesmo);
- Regência de aula instrumental;
- Edição de áudios e vídeos do projeto;
- Preparação de ambiente de ensaio;
- Execução instrumental de apoio;
-  Auxiliar coral e orquestra com administração dos materiais que serão
trabalhados nos ensaios.



Critérios de seleção  -Ter conhecimento de edição de vídeos;

 -Tocar um instrumento previsto nos projetos;

 -Saber ler partitura em nível intermediário;

 -Experiência com grupos vocais e/ou orquestrais;

 -Disponibilidade para trabalhar presencial ou remotamente;

 -Disponibilidade para participar de planejamento e capacitação
semanal.

Duração do projeto Agosto à Dezembro/2021

Carga Horária Semanal 10 horas pelo Edital CTD 13/2021, mas caso o projeto seja
contemplado no Edital PRX 232/2021 a carga horária semanal será de
20 horas

Vagas 02



ANEXO II

 

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE NAS AÇÕES DE EXTENSÃO

 

1. Informações da Ação de Extensão e Estudante Bolsista/Voluntário:

1.1. Título: __________________________________________________________

            1.2. Coordenador: ____________________________________________________

1.3. Nome do estudante: _______________________________________________

1.4. Carga horária total mensal do estudante: ________ horas

            1.5. Mês e ano de referência: ___________/_______

 

2. Formulário de assiduidade

DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE REALIZADA

INÍCIO TÉRMINO

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    

/     /    
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