
•
~·-j!-i 

L .. 1L _; 
~- .lf-1 
~i l'l ,-,J INSTITUTO FEDERAL DE 
' J! _JL.; •· EDUCAÇÃO,CltNCIAETECNOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE SÃO PAULO - IFSP - CÂMPUS MATÃO . . ... ,j r- -,.! SÃO PAULO 

. 1 1 Campu1 M;itao EDITAL nº 134/2016 

EDITAL Nº 134/2016 

PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO 

O Diretor-Geral do IFSP - Câmpus Matão, por intermédio da Coordenadoria de Apoio ao 

Ensino (CAE}, em consonância com a Portaria nº 1.254, de 27 de março de 2013, e com base 

na Resolução do Conselho Superior do IFSP nº 568, de 5 de abril de 2012, que cria o Programa 

de Bolsas destinado aos discentes regularmente matriculados nos cursos ou programas do 

IFSP, torna público o presente Edital. 

1. OBJETIVOS 

1.1. O presente Edital destina-se a selecionar projetos para a concessão de Bolsas de Ensino, 

no âmbito do Câmpus Matão, para o ano letivo de 2016. 

1.2. De acordo com o Art. 2º da Portaria nº 1.254, a Bolsa Ensino visa "a participação dos 

discentes em atividades acadêmicas de ensino e projetos de estudos que contribuam para a 

formação integrada e para o aprimoramento acadêmico e profissional do aluno na sua área 

de formação". Nesse sentido, os projetos deverão ser elaborados de forma que o estudante 

bolsista possa interagir com os docentes e outros discentes no desenvolvimento de atividades 

educacionais compatíveis com seu grau de conhecimento e aprendizagem. 

1.3. Serão selecionados projetos para atender ao quantitativo de seis (06} bolsas no valor de 

quatrocentos reais (R$ 400,00} mensais, de acordo com a Portaria nº 347, de 20 de janeiro de 

2014, a serem pagas de abril a novembro de 2016. 

1.4. Os projetos submetidos que forem correlatos às grandes áreas da matemática, física, 

química ou biologia contarão com maior peso para critérios de pontuação, tendo sua nota 

média final multiplicada por 1,5. . 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições dos projetos deverão ser feitas na Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE), 

entre os dias 07 e 09 de março, das 7h às 21h. 
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2.2. No ato da inscrição, o professor responsável pelo projeto deverá entregar o Formulário 

para Inscrição (Anexo 1) devidamente preenchido e sem qualquer alusão a nomes de 

estudantes. 

2.3. A seleção dos projetos será feita nos dias 10 e 11 de março por Comissão designada pelo 

Diretor-Geral do câmpus e a divulgação do resultado será no dia 15/03 (terça-feira) pelo 

"Comunic IFSP Matão" [disponível em http://goo.gl/MlBGNL, URL segura]. 

3. DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO 

3.1. A comissão responsável pela avaliação e seleção dos projetos submetidos fará sua análise 

baseando-se nos seguintes critérios objetivos de seleção. 

Nº Critério Pontuação (pontos)-. 
1 Clareza e concisão do objetivo O a 10 

li Clareza e concordância entre os objetivos específicos O a 10 

Ili Adaptação da proposta à infraestrutura do câmpus O a 10 

IV Consistência metodológica O a 10 
Três ou mais cursos = 10 

V Abrangência de cursos atendidos pela proposta Dois cursos = 5 
Um curso= 3 

3.2. A média obtida pela soma das pontuações nos critérios acima definidos definirá a Nota 

Parcial dos projetos. Para cálculo da Nota Final (NF), considerar-se-á a Nota Parcial 

multiplicada por 1,5 no que tange aos projetos das áreas de matemática, física, química e 

biologia; ou multiplicada por 1 no caso de projetos das demais áreas. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Qualquer proposta enviada fora dos prazos estipulados neste Edital será indeferida. 

4.2. Os projetos selecionados por meio deste Edital terão suas vagas divulgadas aos discentes 

através de edital próprio, com previsão de publicação no dia 17 de março (quinta-feira). 

4.3. O professor responsável pelo projeto compromete-se a fazer a análise das inscrições e a 

seleção de bolsistas através de entrevistas presenciais agendadas no ato da inscrição que se 

realizarão no período de 28 a 31 de março, visando a publicação do resultado final para o dia 

2 



... i;; 
[ J i--: 
' --1 ~- --1 ;--·!INSTITUTO FEDERAL DE 
- 1 : ; i -. .) EDUCAÇÃO, Cl~NCIA ETECNOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE SÃO PAULO - IFSP - CÂMPUS MATÃO - ' -- ' s~o PlllJLO 

C:vnr11• M:itn EDITAL nº 134/2016 

04 de abril (segunda-feira). As atividades dos bolsistas selecionados poderão iniciar-se no dia 

11 de abril (segunda-feira). 

4.4. O estudante bolsista deverá cumprir vinte (20) horas semanais (Portaria nº 347, de 20 de 

janeiro de 2014) dedicadas ao projeto, sendo que a distribuição da carga horária, desde que 

não prejudique o processo de ensino-aprendizagem, será de livre acordo entre o professor 

responsável e o aluno bolsista. 

4.5. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão submetidos à 

análise da Comissão designada para o processo de seleção. 

CHRISTIANN DAVIS TOSTA 

DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS MATÃO 

Matão, 03 de março de 2016. 
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ANEXO 1-FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO 

PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO 

EDITAL N!! 134/2016 

Título do Projeto: 

Professor/a Responsável: 

Resumo: 

Data de início: / / 
Previsão para encerramento: I / 

Disciplinas Relacionadas 
Disciplina Curso 

Número de bolsistas: --- Carga horária semanal/individual: __ horas. 
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Continuação do ANEXO 1- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO EDITAL Nº 134/2016 

Perfil básico do bolsista: 

Atividades a serem cumpridas durante o desenvolvimento do projeto: 

Rol de disciplinas que o/a candidato/a esteja cursando ou tenha cursado com 
aproveitamento que o habilite a realizar as atividades previstas acima: 
Disciplina Curso 

Matão, ___ de--------de 2016. 

Professor/a responsável pelo Projeto Coordenador/a de Área/Curso 
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