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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 2017. Serão selecionados doze projetos para atender 

ao quantitativo de doze bolsas no va lor de quatrocentos reais (R$ 400,00) mensais, ofertadas aos 

discentes dos cursos de Tecnologia em Biocombustíveis, Tecnologia em Alimentos, Licenciatura em 

Química, Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de Açúcar e Álcool e Alimentos, com duração 

de quatro meses cada uma, de acordo com a Portaria nº 347, de 20 de janeiro de 2014, a serem 

pagas no período de março a junho e de agosto a novembro de 2017. 

Se o número de bolsas solicitadas for inferior a doze, há poss ibilidade de se estender um ou mais 

projetos aprovados para oito meses, havendo interesse do docent e. 

1.2 Segundo o Art. 6.0 do REGULAM ENTO DO PROGRAM A DE BOLSAS DE ENSINO PARA ALUNOS do IFSP, o 

professor responsável deverá t er como atribuições: 
1. Elaborar projeto da discipl ina, ou proj eto co letivo, pe lo qual será responsável (Anexo 1); 
l i. Partici par do processo seletivo de bolsist as, comparecendo às entrevistas agendadas para o seu 
projeto; 

Ili. Indicar as atividades a serem desenvolvidas pelo(s) bolsist a(s) sob sua responsabi lidade, 
estabelecendo a sua carga horári a e o horári o em que o bolsista deverá rea lizá- las; 
IV. Supervisionar as atividades dos bolsist as ligados ao proj eto do qual é responsável; 
V. Preencher e assinar, mensa lmente, o relatório de frequência e avaliação do bolsista referente ao 
mês anterior, no primeiro dia útil do mês; 

VI. Ava liar, semestra lmente, o relatório fina l entregue pelo bolsist a, encaminhando-o ao setor 
responsável designado pelo Câmpus. 

"É vedado atribuir ao bolsista atividades de responsabilidade do professor ou funções meramente 
burocráticas, que venham a descaracteriza r os objetivos do programa". 
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1.3 Os alunos poderão auxiliar os docentes na elaboração de materi al didáti co ou rea li zando 

experi ências no laborat óri o para verificar a viabilidade; resolvendo questões para verifi ca r a 

consistência das propost as feitas nos enunciados dos exercícios propostos. 

1.4 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. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições dos projetos deverão ser feitas no Núcleo Sóciopedagógico, entre os dias 16, 17 e 

20 de fevereiro, das 8h00 às 19h00. 

2.2 No ato da inscrição, o professor responsável pelo projeto deverá entregar o Formulário para 

Inscrição {Anexo 1) devi9amente preenchido e sem qualquer alusão a nomes de estudantes. 

2.3 A seleção dos projetos será feita no dia 21 de fevereiro, por Comissão designada pelo Diretor 

Geral do Câmpus e a divulgação do resultado será no dia 23/02/2017 {quinta-feira) pelo "Comunic 

IFSP Matão". 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Qualquer proposta enviada fora dos prazos estipulados neste edita l será indeferida. 

3.2 Os projetos selecionados por meio deste edita l t erão suas vagas divulgadas aos discentes através 

de ed ita l próprio, com previsão de publicação no dia 6 de março. 

3.3 O professor responsável pelo proj eto compromete-se a fazer a análise das inscrições e a se leção 

do bolsista através de entrevistas presenciais agendadas no ato da inscri ção no período de 08 a 10 

de março para que o resultado seja publicado no dia 14 de março {terça-feira). As atividades dos 

bolsist as selecionados in iciarão no dia 20 de março {segunda-feira). 

3.4 O estudante bolsista deverá cumprir 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. 

3.3 Os casos om issos e as situações não previstas no presente Edital serão submetidos à análise da 

Comissão designada para o processo de seleção. 
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CRONOGRAMA PREVISTO 

16,17 E 20 / 02/ 2017 

21/02/2017 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO - DOCENTES 23/02/2017 

DIVULGAÇÃO EDITAL DISCENTES 06/ 03/3017 

ENTREVISTAS COM BOLSISTAS 08 A 10/03/2017 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO-DISCENTES 14/03/2017 

INÍCIOS DAS ATIVIDADES 20/03/2017 

Prof. Dr. Ch ristiann Davis Tosta 

Diretor Geral do Câmpus Matão 
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ANEXO 1-FC tRMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO 

PR01 :iRAMA DE BOLSAS DE ENSINO 

EDITALN~ 344 /2016 

Título do Projeto: 

1 

Professor/a Responsável: 
Resumo: 

Data de início: / /~ 
Previsão para encerramento: li / 

Disciplinas Relacionadas 

Disciplinai Curso 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Número de bolsistas: __ _ Carga horária semanal/individual: __ horas. 
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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 

Havendo possibilidade de se estender seu projeto para oito meses, caso aprovado pela comissão 

responsável, há interesse? 

)Sim 

) Não 

Matão, de de 2017. --- ---------

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