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Edital nº 208/19 - Orientações



 O Programa Mulheres do IFSP é formado pelos diversos
projetos propostos pelos câmpus.

Edital nº 218/19

 O edital nº 218/19 fomentará até 10 projetos.

 Os projetos são destinados à mulheres maiores de 16 anos, em
situação de vulnerabilidade social, com pouca ou nenhuma
escolaridade, preferencialmente pertencentes a grupos sociais
específicos, que habitam o entorno do câmpus.



 Os projetos deverão ter como foco a formação profissional de
mulheres visando propiciar o seu ingresso no Mundo do Trabalho
(ou melhoria das condições) e, consequentemente, a sua
emancipação social e financeira.

Edital nº 218/19

 Cada projeto deverá atender 25 alunas.

 Deverá ser previsto no projeto (no PPC ou como ação específica)
carga horária para o acolhimento, por meio de atividades que
promovam a integração entre as alunas, entre as alunas e a equipe
do projeto, entre as alunas e os diferentes espaços no IFSP.
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Estrutura do Programa



Construindo o projeto...

Articulação do câmpus com o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) ou órgão
correspondente e aos movimentos comunitários
locais para a sensibilização das candidatas,
preenchimento de ficha de interesse e aplicação
de questionário socioeconômico que servirá de
apoio ao processo de seleção das alunas;

Busca Ativa



Com base no público a ser atendido, no Arranjo
Produtivo Local (APL), no Eixo Tecnológico do
câmpus e nas possibilidade de parceria, o
câmpus deverá pensar na composição do
projeto:

• Qual o FIC?

• Quais as demais ações de extensão (mín. 2)

Elaboração 
do Projeto



Metodologia específica do Programa que pode
ser empregada das seguintes formas:

 Como componente específico do PPC (com
carga horária própria destinada à execução);

Como ação específica a ser realizada no
contexto do projeto;

Como metodologia dentro da disciplina de
Cidadania.

Mapa da 
Vida



Qual a estratégia do câmpus para o
acompanhamento das egressas:
 Mundo do Trabalho
 Elevação de escolaridade

Acompanhamento 
das egressas



Documento obrigatório, pois
demonstra que houve, de fato,
articulação do câmpus com o arranjo
local.

Termo para 
Instituições / 
Organizações 

Parceiras



Curso de Formação Inicial ou Continuada (FIC)

 O curso FIC deverá ser proposto em consonância com o Catálogo
Nacional de Cursos FIC e/ou à Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), preferencialmente.

 O Projeto Pedagógico do Curso FIC (PPC) deverá ser composto por, no 
mínimo: 

I. Um módulo composto por disciplinas 
destinadas à qualificação profissional, que 

confira às alunas uma ocupação que permita a 
elevação e geração de renda; 

II. Um módulo composto por disciplinas ou 
projetos destinados à consolidação da cidadania, 
o resgate à autoestima, a inclusão social, digital e 
cultural, o combate à violência contra a mulher e 

o desenvolvimento sustentável.

>>>> O projeto de extensão não deverá se limitar à oferta do curso FIC <<<<



Exemplo de matriz do curso de Cuidadora de Idosos

Continuação...



Outras ações de extensão

• Ciclos de oficinas: promoção de oficinas temáticas que complementem a
formação das alunas, estando diretamente relacionadas à temática do curso
proposto.

• Ciclos de palestras: palestras relativas às diferentes temáticas trabalhadas, que
poderão envolver possíveis parceiros, tais como: Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), Unidade Básica de Saúde (UBS), Delegacia da Mulher,
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços de apoio ao microempreender
etc.

• Visitas técnicas: atividade pedagógica supervisionada realizada em ambiente
externo à instituição, que promova a integração entre a aprendizagem adquirida e
sua aplicação na sociedade.

• Feira de economia solidária: atividade de divulgação do Programa mediante a
exposição dos trabalhos realizados pelas alunas, com vistas à inclusão produtiva e
social das alunas por meio da geração de ocupação e renda. A ação poderá ser
realizada em espaços públicos já organizados pelo município para este fim.



Dúvidas?

Entre em contato: 

mulheres@ifsp.edu.br / prx@ifsp.edu.br

Link edital: 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/84-
assuntos/extensao/824-editais-prx-2019?start=1

Link SUAP: 

https://suap.ifsp.edu.br/accounts/login/?next=/
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