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ERRATA N.º 01, DE 13 DE MARÇO DE 2020  

  

RETIFICA O EDITAL Nº 623/19 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO EM DIREITOS HUMANOS, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E GÊNERO  

 

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 623/19.  

  

5. DO RECURSO 

  

Onde se lia:  

5.1. Cada proposta poderá prever os valores máximos indicados na tabela a seguir:   

TABELA 1 – QUADRO DE VALORES POR PROJETO  

Natureza de 

despesa  
Orientações  Valor máximo  

Bolsas de  

Extensão   

(3 meses)  

Bolsas de extensão com valor mensal 

de R$ 400,00 reais para 01 discente.   R$ 1.200,00  

Bolsas de  

Extensão   

(9 meses)  

Bolsas de extensão com valor mensal 

de R$ 400,00 reais para 01 discente.   R$ 3.600,00  

  

Leia-se:   

5.1. Cada proposta poderá prever os valores máximos indicados na tabela a seguir:   

TABELA 1 – QUADRO DE VALORES POR PROJETO  

Natureza de 

despesa  
Orientações  Valor máximo  

Bolsas de  

Extensão   

(3 meses)  

Bolsas de extensão com valor mensal 

de R$ 400,00 reais para 01 discente.   R$ 1.200,00  

Bolsas de  

Extensão   

(7 meses)  

Bolsas de extensão com valor mensal 

de R$ 400,00 reais para 01 discente.   R$ 2.800,00  
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7. Da Bolsa Discente – Modalidade Extensão  

  

Onde se lia:   

7.4. A bolsa será concedida de outubro a dezembro de 2019 (três meses), podendo ser 

prorrogada até 30 de junho de 2020 diante de disponibilidade orçamentária do exercício 

financeiro de 2020.  

  

Leia-se:   

7.4. A bolsa será concedida de outubro a dezembro de 2019 (três meses), podendo ser 

prorrogada até 30 de julho de 2020 diante de disponibilidade orçamentária do exercício 

financeiro de 2020.  

 

Onde se lia:   

7.5. O projeto poderá prever um plano de trabalho de:  

a. Período mínimo de três meses até dezembro de 2019 ou;  

b. Período de nove meses, contando de outubro a junho de 2020.   

 

Leia-se:   

7.5. O projeto poderá prever um plano de trabalho de:  

a. Período mínimo de três meses até dezembro de 2019 ou;  

b. Período de sete meses, contando de outubro a julho de 2020.  

 

15. Da execução dos projetos  

 

Onde se lia:   

15.2. Os projetos com duração de 09 (nove) meses deverão ser finalizados até junho de 2020;  

 

Leia-se:   

15.2. Os projetos com duração de 07 (sete) meses deverão ser finalizados até julho de 2020;  

 

 17. Do calendário  

  

Onde se lia:  

Vigência da Bolsa 
- 10/2019 a 12/2019, podendo ser prorrogada até 

junho/2020 diante de disponibilidade orçamentária. 
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Leia-se:   

Vigência da Bolsa 
- 10/2019 a 12/2019, podendo ser prorrogada até 

julho/2020 diante de disponibilidade orçamentária. 

  

  

    

Wilson de Andrade Matos  

Pró-Reitor de Extensão 
(assinatura no original)  

  


