
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CAMPUS MATÃO 

EDITAL 652/2019 MTO – IFSP CAMPUS MATÃO 

PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

 

O Diretor Geral do Campus Matão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo, torna pública, por meio deste Edital, a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de 

discentes para Bolsa de Extensão referente ao Projeto de Extensão aprovado no Edital 

652/2019 do Campus Matão, considerando a Resolução Nº 568, de 05 de abril de 2012 e a Portaria 

Nº 3639, de 25 de julho de 2013. 

                    

1. DO PROGRAMA 

O Programa de Bolsas de Extensão tem como objetivos: 

 

I. 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; 

II. Propiciar aos alunos 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; 

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

interação com a sociedade, propiciando o desenvolvimento local; 

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

do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; 

V. Considera-se projeto de extensão o conjunto de atividades interdisciplinares de caráter 

educativo, tecnológico, artístico, científico, social e cultural, desenvolvidas e/ou aplicadas 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;  



VI. O programa é um benefício destinado ao estudante com matrícula e frequência regulares, 

priorizando-se àqueles com bom rendimento escolar, 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 

São atribuições do Bolsista de Extensão: 

I. Cumprir as atividades previstas no projeto de trabalho proposto pela Coordenadora do 

Projeto; 

II. Cumprir a carga horária de 20 horas semanais  e o horário estabelecido pela Coordenadora 

do Projeto; 

III. Enviar até o dia 10 de cada mês o relatório mensal de atividades a  

Coordenadora do Projeto, para que esta avalie e envie a Coordenadoria de Extensão do 

Campus Matão até o dia 15 de cada mês;  

IV. Entregar a Coordenadora do Projeto o relatório final de atividades, na data solicitada; 

V. Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação dessa bolsa com 

outro tipo de Bolsa Discente, com outros programas de ensino, pesquisa ou extensão; 

VI. Nas publicações dos trabalhos provenientes deste Projeto, fazer referência ao IFSP; 

VII. Manter frequência igual ou superior a 75% nas atividades escolares durante o período de 

vigência da bolsa; 



3. DOS PROJETOS DE EXTENSÃO E VAGAS 

Origem 

do Projeto 
Nome do Projeto Requisitos Específicos 

Servidor 

Responsável 
Vagas 

Edital 

635/2019 

PRX 

Mulheres Agricultoras 

do Estado de São 

Paulo: economia 

feminista e solidária, 

autonomia e 

emancipação 

 

Ser aluno regularmente matriculado do Curso de Licenciatura em 

Química, Tecnologia em Alimentos ou Engenharia de Alimentos com 

experiência desejável (não obrigatória) em trabalhos, estudos, 

participação em projetos ou participações sociais nos temas: 

agricultura familiar, reforma agrária, agroecologia e produção 

orgânica, feminismo, manipulação de alimentos e/ou economia 

solidária.  

Ter disponibilidade para acompanhar as aulas do projeto; fazer 

relatórios; ministrar oficinas com as agricultoras; realizar 

sistematização de pesquisa, elaboração de resumos e artigos 

científicos e participação em eventos científicos; participação em 

reuniões para planejamento participativo da proposta com a 

comunidade rural. 

 

Profª. 

Dra.Alexandra 

Filipak 

01 bolsa 

com 

dedicação 

de 20 

horas 

semanais 

Obs: O resumo do projeto está apresentado no Anexo 6 deste Edital. O projeto está disponível integralmente na Coordenadoria 

de Extensão do IFSP Campus Matão, e poderá ser analisado pelos alunos interessados. 



4. DO PERÍODO DE DURAÇÃO E DO VALOR DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 

I. O período de duração das bolsas será de 16 de setembro à 20 de dezembro de 2019. 

II. O período de duração das Bolsas de Extensão estabelecido será mantido desde que o 

bolsista: 

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

regulamento; 

b. Não tenha frequência abaixo de 75% nas disciplinas cursadas no semestre; 

c. Não tenha efetuado trancamento de matrícula; 

d. Não seja aluno desistente do curso. 

III. Conforme definido pela Portaria Nº 347, de 20 de janeiro de 2014, o valor da Bolsa Discente 

– Modalidade Bolsa Extensão é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, para dedicação 

ao projeto de 20 horas semanais É vedada a divisão do valor de uma bolsa entre dois ou 

mais estudantes. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO 

Os procedimentos para o estudante regularmente matriculado no IFSP participar do 

processo seletivo de Bolsas de Extensão são: 

I. Inscrever-se na Coordenadoria de Extensão (sala 206), mediante entrega da ficha e 

formulário de inscrição (anexos 1 e 2); 

II. Dispor de 20 horas para o desenvolvimento das atividades do projeto de extensão; 

III. Não ser bolsista de outra modalidade de Bolsa Discente do IFSP ou qualquer outra 

instituição, excetuando-se auxílios da Assistência Estudantil; 

IV. Atender os resquisitos específicos exigidos para o projeto de extensão ao qual irá se 

candidatar, conforme disposto no item 3 deste Edital;  

V. Participar de entrevista agendada com a coordenadora responsável pelo projeto. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas na COORDENADORIA DE EXTENSÃO (SALA 206), 

mediante a entrega da ficha e formulário de inscrição impressos e preenchidos (anexos 1 e 2 deste 

Edital), de 09 a 12 de setembro, das 10 às 20 horas. 

Não serão aceitas as inscrições com falta de um dos anexos especificados ou com 

preenchimento incompleto. 

 

7. DA SELEÇÃO DOS ALUNOS 

O processo seletivo será realizado nas seguintes etapas: 



 1a Etapa: Entrega dos anexos 1 e 2: dias 09,10,11 e 12 de setembro, das 10 às 20 horas, na 

Coordenadoria de extensão (sala 206); 

 2a Etapa: Entrevista com a Coordenadora do Projeto: 13 de setembro de 2019. 

 3a Etapa: Análise e seleção pela Coordenadora do Projeto, conforme requisitos expostos neste 

Edital. 

Serão considerados na seleção dos bolsistas o bom desempenho acadêmico, o perfil 

extensionista, a proatividade e iniciativa para desenvolver projetos extensionistas, a facilidade de 

comunicação e capacidade de interação com seus pares. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no sítio institucional http://mto.ifsp.edu.br/editais-cex, além de 

estar à disposição dos candidatos junto à Coordenação de Extensão do Campus Matão a partir das 

18 horas do dia 13 de setembro de 2019. 

 

9. DO ACEITE DA BOLSA 

O discente selecionado como bolsista do Projeto de Extensão deverá entregar no dia 16 de 

setembro de 2019 na Coordenadoria de Extensão do Campus Matão os seguintes documentos: 

 Termo de Compromisso para a Concessão da Bolsa de Extensão (Anexo 3) 

devidamente impresso, preenchido e assinado, 

 Comprovante de endereço (cópia simples); 

 Comprovante de conta bancária (conta corrente ou poupança) em qualquer banco, no 

nome do aluno (cópia simples). 

 

10. DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DAS BOLSAS 

O bolsista poderá ter sua bolsa cancelada, a qualquer tempo, pelos seguintes motivos: 

I. Deixar de frequentar as aulas ou ter frequência nas atividades escolares abaixo de 75%; 

II. Desistência ou conclusão do curso; 

III. A pedido do bolsista; 

IV. A pedido da Coordenadora do Projeto, devidamente justificado, com anuência do Diretor-

Geral do Campus; 

V. Se houver cancelamento ou desligamento do bolsista, será convocado automaticamente o 

próximo aluno da lista de classificação. 

 

11. DOS RELATÓRIOS 

I. Enviar, por e-mail, a Coordenadora do Projeto, até o dia 10 de cada mês, o Relatório Mensal 

de Atividades de Extensão referente ao mês anterior (Anexo 4); 



II. A Coordenadora do Projeto deverá aprovar o relatório e enviá-lo à Coordenadoria de 

Extensão até o dia 15 de cada mês; 

III. O bolsista deverá enviar para o e-mail cex.mto@ifsp.edu.br, em arquivo PDF, o relatório final 

de execução do Projeto de Extensão, devidamente assinado e aprovado pela Coordenadora 

do Projeto, até o dia 10 de janeiro de 2020, de acordo com o modelo (Anexo 5).  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Na relação de compromisso entre o IFSP e o estudante, o bolsista não terá a função 

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

natureza. 

 Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Extensão do 

Campus Matão. 

 

13. CALENDÁRIO 

Inscrição/entrega dos formulários na CEx 09 a 12/09/2019 

Entrevista com a Coordenadora do Projeto Dia 13/09/2019 das 13 às 16 horas 

Divulgação do Resultado  Dia 13/09/2019, as 18 horas 

Entrega dos documentos para aceite da 

bolsa 
Dia 16/09/2019 

Início das Atividades do Projeto Dia 16/09/2019 

 

 

 

Matão, 04 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Christiann Davis Tosta 

Diretor Geral do Campus Matão 



ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – BOLSAS DE EXTENSÃO 2019 

 

Projeto de Extensão de Interesse:  Mulheres Agricultoras do Estado de São Paulo: 

economia feminista e solidária, autonomia e emancipação 

Nome Completo: 

RG: CPF: 

Semestre/Curso: 

Endereço: 

Bairro: Cidade:   UF: 

Telefone Residencial: (     )  Celular: (     ) 

e-mail: 

Data de nascimento:   Prontuário do IFSP:  

      

      

Estando de acordo com o Edital 652/2019, venho, respeitosamente, requerer a V. Sa. a 

Inscrição no Programa de Bolsas de Extensão para o Projeto especificado anteriormente. 

      

 

Matão, ______ de setembro de 2019. 

  

      

 ______________________________________  

 Asinatura do Aluno  

 

 

  

 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – BOLSAS DE EXTENSÃO 

 

Nome completo: 

Projeto: Mulheres Agricultoras do Estado de São Paulo: economia feminista e solidária, 

autonomia e emancipação 

Entrevista com a Coordenadora do Projeto: 12/09/2019            Horário:  

Local: procurar a Coordenadora do Projeto 

  

O aluno deverá, obrigatoriamente, apresentar este comprovante de inscrição na entrevista agendada. 

 



 

ANEXO 2 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO BOLSISTA DE EXTENSÃO - 2019 

 

Nome do aluno: 

Semestre/Curso: 

 

Faça uma breve descrição de seus conhecimentos e justifique qual será a contribuição para 

a sua formação, a participação nesse projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matão, _____ de setembro de 2019. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do aluno  



 

ANEXO 3 

TERMO DE COMPROMISSO PARA A CONCESSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO - 2019 

 

Nome: 

Curso:  

Período: (   ) Manhã                    (   ) Tarde                       (   ) Noite 

Semestre: 

Prontuário: 

e-mail: 

Celular: 

Nome do projeto do qual será bolsista: Mulheres Agricultoras do Estado de São Paulo: 

economia feminista e solidária, autonomia e emancipação 

 

 

DADOS BANCÁRIOS (o titular deve ser o próprio bolsista) 

CPF: 

Nome da Agência Bancária (qualquer banco) 

Agência (com dígito verificador): 

Conta corrente (com dígito verificador): 

 

 

 

Matão, ____ de  ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                         ___________________________________ 

          Assinatura do Bolsista                                            Assinatura e Carimbo da Coordenadora 

                                                                                           do Projeto         



  

ANEXO 4 

MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO - 2019 

 

Nome do aluno:                                                                                                              Prontuário:  

Curso:                                                                                                                          Período:  

Coordenadora do Projeto de Extensão:  

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Prezada Coordenadora do Projeto, 

Após o aluno bolsista preencher o resumo das atividades acima, favor preencher a ficha de avaliação abaixo e enviá-

la por e-mail à Coordenadoria de Extensão até o dia 10 de cada mês, para efetivação do pagamento e melhor 

acompanhamento do desempenho do aluno. 

CONCEITOS: 

I – Insatisfatório R – Regular B – Bom O – Ótimo 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS I R B O 

Assiduidade e pontualidade     

Relações com os superiores     

Senso de responsabilidade     

Dedicação e consciência profissional      

Qualidade de trabalho     

Interesse em aprender e iniciativa     

Espírito de liderança     

 

Observações (se necessário):______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Matão _____/_____/2019. 

 

_______________________________________ 

Assinatura Coordenadora do Projeto 

 



  

ANEXO 5 

MODELO DE RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO - 2019 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo 

CAMPUS MATÃO 

Programa Bolsa de Extensão 

 

 

Título do Projeto  

Servidor responsável  

Bolsista  

Período de Execução 

do Projeto 

 

16 de setembro a 20 de dezembro de 2019 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

OBJETIVOS  DO PROJETO 

 

 

ETAPAS DO TRABALHO/ PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

 

RESULTADOS (enfatizar os objetivos,  público atingido e dificuldades encontradas) 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

CONCLUSÕES (considerações finais) 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

  

 

 

 

 

 

_____________________________                            ________________________________                                                   

         Coordenadora do Projeto                      Bolsista 

 

 

 



  

ANEXO 6 

 

RESUMO DO PROJETO DE EXTENSÃO APROVADO NO EDITAL 635/2019 – CAMPUS 

MATÃO 

 

Projeto: Mulheres Agricultoras do Estado de São Paulo: economia feminista e solidária, 

autonomia e emancipação 

Coordenadora: Profª. Dra. Alexandra Filipak 

 

O projeto prevê atividades de ensino, pesquisa e extensão com 25 mulheres agricultoras familiares 

e/ou assentadas de reforma agrária da Comunidade Rural Egídio Brunetto, localizada em Altair, 

SP, nos temas Agroecologia, Economia Solidária e Gênero, a partir de uma solicitação da 

comunidade para o Núcleo de Estudos em Agroecologia NEA/IFSP Matão desenvolver extensão 

com elas. O Curso intitulado 'Agricultura Familiar de Base Agroecológica' terá 200 horas de carga 

horária, compreendendo a formação em alternância de acordo com os princípios da Educação do 

Campo. O projeto prevê além de atividades de estudo em tempo escola e tempo comunidade a 

realização de feiras de Economia Feminista e Solidária a acontecer periodicamente no município 

de São José do Rio Preto, SP. Além das Feiras a proposta de pesquisa-ação será implementada 

através das Cadernetas Agroecológicas com as 25 agricultoras. A proposta conta com a parceria 

do Centro Universitário de São José do Rio Preto, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

- MST e Sempre Viva organização Feminista - SOF, os quais acumulam experiências no trabalho 

com extensão rural, mulheres rurais e com mulheres na região.  Os resultados de extensão 

compreendem a capacitação de grupos de mulheres para a qualificação de seu trabalho produtivo 

realizado a partir dos sistemas agroecológicos em transição visando a autonomia econômica, 

geração de renda das mulheres rurais. Prevê também o fortalecimento das mulheres em seus 

coletivos e grupos de trabalho e vislumbra a construção pessoal de seu autorreconhecimento como 

mulheres trabalhadoras que enfrentam as desigualdades de gênero no meio rural. 
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