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ERRATA N.º 01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

RETIFICA O EDITAL N.º 840/2019 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES 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 01/20, que altera o Edital nº 840/19. 

 

 

Item 5. DO MONTANTE E DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

Onde se lia: 

5.1. Serão destinados, no total, R$ 192.500,00 para a execução deste edital, compreendendo:   

 

II. R$ 2.000,00 por projeto para a concessão de Bolsa Discente – Modalidade Extensão no 

valor de R$ 400,00 mensais, pelo período de até seis meses, contemplando um discente; 

 

III. R$ 3.000,00 por projeto para aquisição de materiais necessários à execução das atividades 

previstas. 

 

Leia-se:  

5.1. Serão destinados, no total, R$ 241.500,00 para a execução deste edital, compreendendo:   

 

II. R$ 2.400,00 por projeto para a concessão de Bolsa Discente – Modalidade Extensão no 

valor de R$ 400,00 mensais, pelo período de até seis meses, contemplando um discente; 

 

III. R$ 3.000,00 por projeto para aquisição de materiais de consumo necessários à execução 

das atividades previstas. 

 

Item 7. Da Bolsa Discente – Modalidade Extensão 

 

Onde se lia:  

7.3 O projeto deverá envolver um aluno extensionista, que receberá apoio por meio de bolsa 

no valor de R$ 400,00 mensais, conforme estipulado na Portaria nº 347, de 20 de janeiro de 

2014, pelo período máximo de cinco meses; 
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Leia-se:  

7.3 O projeto deverá envolver um aluno extensionista, que receberá apoio por meio de bolsa 

no valor de R$ 400,00 mensais, conforme estipulado na Portaria nº 347, de 20 de janeiro de 

2014, pelo período máximo de seis meses; 

 

Item 17. Do calendário 

 

Onde se lia: 

 

Publicação do Edital 02/12/2020 

Período de recebimento das propostas 02/12/2019 a 01/04/2020 

Período de pré-seleção pelo câmpus 02/04/2020 a 03/04/2020 

Divulgação preliminar das inscrições pré-selecionadas 06/04/2020 

Interposição de recursos contra as inscrições pré-selecionadas 07/04/2020 

Divulgação definitiva das inscrições pré-selecionadas 08/04/2020 

Avaliação das propostas 14/04/2020 a 23/04/2020 

Divulgação do resultado preliminar na página do IFSP 24/04/2020 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar 27e 28/04/2020 

Divulgação do resultado definitivo na página do IFSP 30/04/2019 

Início da execução do projeto Agosto/2019 

Prazo para realização do projeto Até dezembro de 2019 

Prazo para envio do relatório final 15/01/2020 

 

 

Leia-se:  

 

Publicação do Edital 02/12/2019 

Período de recebimento das propostas 02/12/2019 a 01/04/2020 

Período de pré-seleção pelo câmpus 02/04/2020 a 03/04/2020 

Divulgação preliminar das inscrições pré-selecionadas 06/04/2020 

Interposição de recursos contra as inscrições pré-selecionadas 07/04/2020 

Divulgação definitiva das inscrições pré-selecionadas 08/04/2020 
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Avaliação das propostas 14/04/2020 a 23/04/2020 

Divulgação do resultado preliminar na página do IFSP 24/04/2020 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar 27e 28/04/2020 

Divulgação do resultado definitivo na página do IFSP 30/04/2020 

Início da execução do curso Agosto/2020 

Prazo para aquisição de material de consumo com cartão 

pesquisador 
Até 30/09/2020 

Prazo para prestação de contas do cartão pesquisador Até 15/10/2020 

Prazo para realização do projeto Até dezembro de 2020 

Prazo para envio do relatório final 15/01/2021 

 

 

 

 

Wilson de Andrade Matos 

Pró-Reitor de Extensão 

(assinatura no original) 

 


