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SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA NEABI EM AÇÃO DO IFSP 

EDITAL Nº 602 DE 03 DE AGOSTO DE 2018 

 RESULTADO PRELIMINAR 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de sua Reitoria, em parceria com o Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) e a Pró-reitoria de Extensão tendo em vista o estabelecido na Portaria nº 2.968, de 21 de agosto de 2015, 

torna público o resultado preliminar do edital de fomento de projetos de extensão para comporem o Programa Neabi em Ação no ano de 2018. 

 

Observações: * Classificado condicionado à realização dos ajustes nos projetos, conforme indicados no campo observações- 

pareceres/ajustes. Os ajustes deverão ser realizados, as propostas deverão ser reformuladas e submetidas via plataforma sigproj até 

dia 04/09/2018. O sistema já se encontra disponível para edições. 

 

Interposição de recursos dia 04/09/2018 via formulário eletrônico disponível em: 

http://limesurvey.ifsp.edu.br/index.php/survey/index/sid/847258/newtest/Y/lang/ptBR 
 

 

http://limesurvey.ifsp.edu.br/index.php/survey/index/sid/847258/newtest/Y/lang/ptBR
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Projeto Nota Resultado Observações- pareceres/ajustes 

Memórias: 
encontros com 
raízes africanas e 
indígenas 

111,6 *Classificado    

"No item JUSTIFICATIVA DA CARGA HORÁRIA, deve-se compilar todas as atividades/ações previstas no 
cronograma de atividades (devem ser previstas no mínimo 3 ações de extensão); 
- Sugere-se um maior detalhamento do público alvo. Está muito genérico; 
- Recomenda-se a aprovação condicionada ao ajuste do projeto de modo a atender ao parecer". 

Musicalidades 
Negras: elos da 
diáspora nas 
Américas 

100,8 *Classificado    

"No item JUSTIFICATIVA DA CARGA HORÁRIA, deve-se compilar todas as atividades/ações 
previstas no cronograma de atividades (devem ser previstas no mínimo 3 ações de extensão); 
- No quadro de discriminação do público alvo, todos os participantes serão do IFSP? Os participantes devem 
ser distribuídos pelos diferentes públicos; 
- No item JUSTIFICATIVA, necessita apresentar características acerca da comunidade alvo das ações de 
extensão, justificando assim a relevância da proposta; 
- No item METODOLOGIA, deve-se explicitar como as ações/atividades se articulam; 
- Recomenda-se a aprovação condicionada ao ajuste do projeto de modo a atender ao parecer". 
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Novas tecnologias 
digitais no ensino 
para as relações 
étnico-raciais: 
proposta de 
sistematização e 
aplicação dos 
conteúdos 
curriculares por 
meio de aplicativo 
do tipo application 
mobile 

100 Classificado 

  

ColoreAfro: 
valorização das 
culturas de base 
africana e o 
combate ao 
racismo 

98,4 *Classificado    

"No projeto sobre a verificação da clareza da descrição, a categoria o protagonismo discente apesar de 
ser um dos destaques do projeto não está em consonância com aquilo que propõe as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e a Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB, 1998) tem o 
protagonismo juvenil como um de seus eixos fundamentais, quando orientam a gestão educacional para 
abertura à participação dos alunos, deslocando a cena que tradicionalmente pertencia aos gestores e 
professores. Dessa maneira, mesmo o projeto apresentando como produção a elaboração de website 
multimídia abordando o tema do racismo, não dá destaque a autoria como um elemento do protagonismo, 
pois não há menção sobre as produções escritas dos alunos, tão somente da pesquisa e construção da 
página eletrônica". 
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A escola e a 
construção da 
autoimagem da 
criança negra 

98 *Classificado    

 "[...] Os produtos previstos como resultado do desenvolvimento do projeto ampliam-se para além da 
comunidade local e pode ser uma importante substrato para pensar políticas afirmativas de maneira mais 
ampla. Há dois reparos importantes: o escopo das atividades e objetivos é amplíssimo e, neste sentido, julgo 
pertinente reconsiderar tal amplitude considerando o tempo determinado para o desenvolvimento do 
projeto. Com relação à sistemática de avaliação, recomendo que os indicadores sejam mais específicos assim 
como o desenho da proposta de avaliação que é bastante genérica. Uma última observação: no quadro 
público alvo, são indicadas organizações governamentais, mas o projeto não detalha este ponto". 

Quilombos de lá e 
quilombos de cá - 
Identidade e 
Memória 

97,65 *Classificado    

"[...]Atendimento à área e linha de extensão o projeto não pontuou como área temática: Comunidade 
Quilombola, item esse listado entre as áreas temáticas do Edital. Isto posto em destaque pelas 
Informações Relevantes apresentadas para Avaliação da Proposta: "Temos vários alunos quilombolas do 
campus e, infelizmente, casos de discriminação contra tais estudantes". 
[...] Objetivos e descrição das atividades dos alunos extensionista a verificação da clareza da descrição, o 
protagonismo discente e a adequação das atividades. O projeto não apresenta clareza sobre, o 
entendimento do protagonismo como a capacidade de uma pessoa em processo formativo nos diversos 
níveis da educação profissional, científica e tecnológica observar sua realidade, identificar um problema 
externo ao IFSP, refletir soluções por meio dos conhecimentos curriculares e promover uma intervenção 
prática que contribua para o desenvolvimento humano, científico e tecnológico". 



   

  Ministério da Educação 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

  

 

Quilombos de lá e 
quilombos de cá - 
Uma vivência na 
horta escolar 

95,9 *Classificado    

"Sobre o atendimento à área e linha de extensão e a verificação se a proposta se encaixa nas áreas 
temáticas de fomento descritas no item 3.1. e se está ajustada a uma das linhas de extensão indicadas no 
item 3.2. do Edital. O projeto não mencionou a temática Comunidade Quilombola, item esse listado entre as 
áreas temáticas do Edital. Esse entendimento é feito a partir da leitura do resumo do projeto que menciona 
de maneira objetiva sua relação com as comunidades quilombolas: “a construção de um site que permitirá a 
apropriação dessa memória no processo de desenvolvimento do turismo ligado ao Circuito Quilombola”. 
[...] Acompanhamento e avaliação, o projeto não mencionou de maneira objetiva no item 1.6.4 
Metodologia e Avaliação, como irá realizar a auto avaliação e diálogo com o público envolvido, propostas no 
item 1.6.6 Avaliação". 

Cesta de Projetos - 
Abordando o 
Racismo 

95,15 *Classificado    

"No projeto sobre a verificação da clareza da descrição, a categoria o protagonismo discente apesar de 
ser um dos destaques do projeto não está em consonância com aquilo que propõe as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e a Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB, 1998) tem o 
protagonismo juvenil como um de seus eixos fundamentais, quando orientam a gestão educacional para 
abertura à participação dos alunos, deslocando a cena que tradicionalmente pertencia aos gestores e 
professores. Dessa 
maneira, mesmo o projeto apresentando como produção a elaboração de website multimídia abordando o 
tema do racismo, não dá destaque a autoria como um elemento do protagonismo, pois não há menção 
sobre as produções escritas dos alunos, tão somente da pesquisa e construção da página eletrônica". 

Oficinas educativas 
sobre lutas 

94  Classificado    
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afrobrasileiras e 
indígenas 

Uma proposta de 
ensino de Física 
para as 
comunidades 
quilombolas 

90,5 *Classificado    

"[...] Atendimento à área e linha de extensão e a verificação se a proposta se encaixa nas áreas temáticas de 
fomento descritas no item 3.1. O projeto apresenta como Linha de Extensão: o ítem 1 do ANEXO I: 
Alfabetização, Leitura e Escrita: alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos; formação do eitor e 
do produtor de textos; incentivo à leitura; literatura; desenvolvimento de metodologias de ensino da leitura 
e da escrita e sua inclusão nos projetos político-pedagógicos das escolas. Embora o projeto esteja voltado 
para o ensino da Física, ele não deixa claro se a modalidade de ensino a ser explorada é o Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA). 
[...] Nível de envolvimento da comunidade externa o projeto não explicita de maneira objetiva como 
irá favorecer o envolvimento da comunidade escolar nas discussões do ensino da Física. 
[... ]  Objetivos e descrição das atividades dos alunos extensionista e verificação da clareza da 
descrição, o protagonismo discente e a adequação das atividades, o projeto não aponta objetivamente 
como irá a promover a formação integral dos estudantes e fortalecer o protagonismo juvenil com a oferta de 
atividades na Prática de Ensino de Física e sua articulação com a lei 10 639/2003". 

Projeto Alumiando: 
divulgação e debate 
da cultura afro 
brasileira no 
espaço escolar 

90 *Classificado    

"O projeto apresenta grande relevância- indica-se a seguinte adequação: 
No Item Resultados esperados- É necessário explicitar os resultados esperados descrevendo as ações 
pretendidas (sugere-se incluir no campo observações).Recomenda-se a aprovação e solicita-se a adequação 
deste parecer." 
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África em foco: 
boletim eletrônico 
de arte, ciência e 
tecnologia 

79,2 *Classificado    

"O projeto apresenta grande relevância, porém é necessário observar e adequar os seguintes itens: 
Item: Justificativa- A justificativa deve abranger os elementos sobre o contexto local. Apresentar as 
necessidades e demandas da região em que o câmpus está inserido. 
Item-Nível de envolvimento da comunidade externa- O envolvimento da comunidade externa, deve 
caracterizar-se como uma legítima ação de extensão não somente como espectadora ou público do produto 
do projeto. 
Item- Objetivos, metodologia e cronograma de execução- no cronograma detalhar as atividades a serem 
desenvolvidas no projeto, observando também as ações de extensão. 
Recomenda-se a aprovação e solicita-se a adequação indicadas neste parecer". 
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DESCONSTRUINDO 
O RACISMO NA 
ESCOLA 

78 *Classificado    

"O projeto é relevante, porém é necessário observar e adequar os seguintes itens: 
Item- Nível de envolvimento da comunidade externa- Deve-se melhor detalhar como se dará o envolvimento 
da comunidade externa, este deve caracterizar-se como uma legítima ação de extensão não somente como 
espectadora ou público do produto do projeto. 
Item: justificativa- A justificativa deve abranger os elementos sobre o contexto local. Apresentar as 
necessidades e demandas da região em que o câmpus está inserido. 
Item- Descumprimento de quaisquer um dos itens do edital- O proponente apresentou duas declarações de 
anuência do diretor geral, há ausência da declaração de anuência da chefia imediata (apresentar o termo de 
anuência ausente ). 
Item- Objetivos e descrição das atividades dos alunos extensionistas- incluir mais atividades nas quais o 
bolsista seja protagonista, como será o envolvimento dele com a comunidade etc, de modo que não se 
limite a atividades burocráticas. Sugere-se a aprovação do projeto condicionada as adequações solicitadas 
neste parecer". 
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Diálogos e 
negritude 

77 *Classificado    

"O projeto não indica um bolsista discente o que implica o descumprimento dos itens 6.5 e 8.8 do 
edital. 
O projeto, no entanto, é bem formulado com um claro diálogo entre comunidade externa e instituição 
(diálogo que poderia ser melhor descritos nas atividades a serem realizadas, é certo). A proponente tem 
experiência em projetos de extensão e comprometimento com temática, o que pode resultar em ganhos 
consideráveis para a comunidade. 
Recomendo que a comissão de avaliação e acompanhamento do Programa NEABI EM AÇÃO aprove o 
projeto condicionado a indicação das atividades do bolsista discente tendo em vista as possibilidades de 
sucesso de tal projeto". 
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Contação de 
histórias na 
tradição oral 
africana: uma 
formação para a 
cidadania 

62 *Classificado    

"No item: Carga Horária Total da Ação, deve ser revisto o trecho: 20 (vinte) horas semanais, durante 
4 (quatro) meses, pois em alguns momentos ao longo do projeto, é dito que a carga horária total da ação é 
de 20 horas semanais; 
- Na Justificativa da Carga Horária, deve-se compilar todas as atividades/ações previstas no cronograma de 
atividades. O mínimo de 3 ações de extensão devem ser descritas aqui. 
- No quadro de discriminação do público alvo, todos os participantes serão do IFSP? Os participantes devem 
ser distribuídos pelos diferentes públicos; 
- No item METODOLOGIA, deve-se explicitar quais ações/atividades serão desenvolvidas e como as 
ações/atividades se articulam; 
- No item AVALIAÇÃO, deve-se explicitar como será realizada a avaliação processual (monitoramento) e final 
do projeto pelos membros da equipe e pelo público-alvo. Definir indicadores sempre que possível. 
- As atividades do bolsista, foram apresentadas no lugar errado (ITEM 1.6.3). Deve ser apresentado o Plano 
de Trabalho do bolsista, prevendo a receita (item 3.2) e no item 4 - Despesas, no subitem 4.7 indicada as 
atividades a serem desenvolvidas". 
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Concurso de Beleza 
Negra 

56 *Classificado    

"Proposta abarca uma temática relevante e enriquecedora. Recomenda-se: 
(1) Reformulação da justificativa, considerando a realidade local e seu diálogo com o projeto apresentado; 
(2) Revisão das atividades dos bolsistas, considerando o protagonismo em ações de extensão e o campo 
correto 
para inserção da informação. Ademais, é necessário inserir a previsão de recurso para bolsa. 
(3) É necessário que o objetivo geral e os objetivos específicos sejam mensuráveis. O cronograma de 
atividades 
deve ser melhor elaborado. 
(4) Não foram elencados os resultados esperados. 
(5) Inserir avaliação da equipe gestora do projeto". 

Clube de Leitura: 
Autoras Negras 
Brasileiras 

55 *Classificado    

"Proposta abarca uma temática relevante e enriquecedora. Recomenda-se: 
(1) Reformulação da justificativa, considerando a realidade local e seu diálogo com o projeto apresentado; 
(2) Revisão das atividades dos bolsistas, considerando o protagonismo em ações de extensão e o campo 
correto para inserção da informação. Ademais, é necessário inserir a previsão de recurso para bolsa. 
(3) É necessário que o objetivo geral e os objetivos específicos sejam mensuráveis. O cronograma de 
atividades deve ser melhor elaborado. 
(4) Não foram elencados os resultados esperados. 
(5) Inserir avaliação da equipe gestora do projeto". 
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Manguezal: Terra 
do Guaiamum 

53 *Classificado    

 
 
"O projeto apresenta grande relevância social. É necessário observar e adequar os seguintes itens: 
Item-Nível de envolvimento da comunidade externa- Quanto a atividade desenvolvida na comunidade 
quilombola (questionário), não evidencia-se o envolvimento da comunidade de forma efetiva, sugere-se 
elaboração de questionário a partir de rodas de conversas realizadas na comunidade, de modo que não 
sejam meras receptoras (ressaltando assim uma das ações de extensão), o envolvimento da comunidade 
externa, deve caracterizar-se como uma legítima ação de extensão não somente como espectadora ou 
público do produto do projeto. 
Item- Objetivos e descrição das atividades dos alunos extensionistas- Deve-se incluir mais atividades nas 
quais o bolsista seja protagonista, como será o envolvimento dele com a comunidade quilombola etc, de 
modo que não se limite a atividades burocráticas. 
Item- Objetivos, metodologia e cronograma de execução- No cronograma não se explicitou as três ações de 
extensão, bem como no corpo do projeto não observou-se as ações de extensão, as atividades descritas no 
cronograma limitam-se a ações de pesquisa (poderia ser realizado um evento na comunidade e/ou IFSP) 
com exposição das fotos, relatos dos moradores (rodas de conversa) sobre a temática desenvolvida no 
projeto de modo a compreender quais são as práticas de preservação já utilizadas pela comunidade, para a 
posteriori planejar-se as palestras de conscientização, etc. (Desta forma, poderiam ser contempladas as três 
ações de extensão). Ademais, é importante salientar que deve ocorrer a participação efetiva da comunidade 
no processo. 
Item Resultados esperados- É necessário explicitar os resultados esperados descrevendo as ações 
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pretendidas (sugere-se incluir no campo observações). 
Item- Metodologia e Avaliação- Observar o descrito no item objetivos, metodologia e cronograma de 
execução, rever a metodologia.                                                                                                                                                     
Item- Previsão de produtos de extensão que materializem e promovam o trabalho desenvolvido- sugere-se 
ao menos a indicação de um produto de extensão (sugestões: artigos, participação em eventos CONEMAC, 
etc.) 
Sugere-se a aprovação do projeto condicionada as adequações solicitadas neste parecer". 
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I Festival da 
Diversidade do 
IFSP-ITP: 

50 *Classificado    

"O projeto é relevante, porém é necessário observar e adequar os seguintes itens: 
Item: justificativa- A justificativa deve abranger os elementos sobre o contexto local. Apresentar as 
necessidades e demandas da região em que o câmpus está inserido. 
Item Resultados esperados- é necessário explicitar os resultados esperados descrevendo as ações 
pretendidas (sugere-se incluir no campo observações). 
Item: Objetivos e descrição das atividades dos alunos extensionistas- O projeto não apresenta a participação 
de bolsista e o plano de trabalho do mesmo, é necessário a previsão de um estudante bolsista, bem como 
apresentar as atividades a serem realizadas por este, nas quais seja o protagonista. 
item Descumprimento de quaisquer um dos itens do edital- não prevê a participação de bolsista- é 
necessário a previsão de um estudante bolsista). 
Item- Previsão de produtos de extensão que materializem e promovam o trabalho desenvolvido- Sugere-se 
ao menos a indicação de um produto de extensão (sugestões: artigos, participação em eventos CONEMAC, 
etc.) 
Sugere-se a aprovação do projeto condicionada as adequações solicitadas neste parecer. 
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São Paulo, 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

Comissão Avaliadora 


