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ERRATA Nº 1, DE 04 DE MAIO DE 2020 

 

RETIFICA O EDITAL Nº 154, DE 13 DE ABRIL DE 2020 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO IFSP 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de 

sua Pró-reitoria de Extensão (PRX), torna pública a Errata nº 1/2020, que retifica o Edital 

nº 154/2020: 

 

1. Do Objeto 
 

Onde se lia:  

1.1 Fomentar projetos de extensão do IFSP, articulados com o ensino e a pesquisa, a serem 

desenvolvidos em 2020, propiciando a articulação da comunidade acadêmica e de 

trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais (MEI), de microempresas (ME), 

de pequenas e de médias empresas (PME) do entorno dos câmpus no desenvolvimento de 

projetos com aporte de recursos institucionais para o enfrentamento de impactos econômicos 

ocasionados pela pandemia de coronavírus. 

 

Leia-se: 

1.1 Fomentar projetos de extensão do IFSP, articulados com o ensino e a pesquisa, a serem 

desenvolvidos em 2020, propiciando a articulação da comunidade acadêmica e de 

trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais (MEI), de microempresas (ME), 

de pequenas e médias empresas (PME), de cooperativas e agricultores familiares do 

entorno dos câmpus no desenvolvimento de projetos com aporte de recursos institucionais 

para o enfrentamento de impactos econômicos ocasionados pela pandemia de coronavírus. 

 

 

7. Das inscrições 

 

Onde se lia:  

7.1. As propostas deverão ser inscritas, exclusivamente, no SUAP, disponibilizado no 

endereço http://suap.ifsp.edu.br até o dia 01/05/2020; 
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Leia-se:  

7.1. As propostas deverão ser inscritas, exclusivamente, no SUAP, disponibilizado no 

endereço http://suap.ifsp.edu.br até o dia 03/08/2020; 

 

14. Do calendário 

 

Onde se lia:  

Publicação do edital 13/04/2020 

Período de recebimento das propostas 14/04 a 01/05/2020 

Período de pré-avaliação Até 5 dias úteis após a 
última submissão 

Período de avaliação Até 5 dias úteis após a 
pré-avaliação 

Divulgação do resultado definitivo no site do IFSP 03/05/2020 

Início da execução das ações Até 5 dias úteis após 
aprovação 

Prazo para realização do projeto Até 3 meses do início 
da execução 

Finalização do projeto no SUAP Até 15 dias após o 
término da execução 

 

 

Leia-se:  

Publicação do edital 13/04/2020 

Período de recebimento das propostas 14/04 a 03/08/2020 

Período de pré-avaliação Até 5 dias úteis após a 
última submissão 

Período de avaliação Até 5 dias úteis após a 
pré-avaliação 

Divulgação do resultado definitivo no site do IFSP 06/08/2020 

Início da execução das ações Até 5 dias úteis após 
aprovação 

Prazo para realização do projeto Até 3 meses do início 
da execução 

Finalização do projeto no SUAP Até 15 dias após o 
término da execução 

 

 
WILSON DE ANDRADE MATOS 
Pró-reitor de Extensão do IFSP 

(assinatura no original) 


