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PROGRAMA MULHERES DO IFSP 
  

 
RESULTADO PRELIMINAR 

EDITAL N° 902, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

A Pró-reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP), tendo em vista o estabelecido no Edital n° 902, de 11 de dezembro de 
2017, após a análise da COMISSÃO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS, instituída 
pela Portaria nº 681, de 05 de março de 2018, torna pública a classificação preliminar das 
propostas. 
 
No dia 13 de março de 2018 a PRX aceitará a interposição de recursos por meio de 
formulário disponível em: http://limesurvey.ifsp.edu.br/index.php/184538/lang-pt-BR. 
 
 

PROPOSTAS CLASSIFICADAS 

Projeto Câmpus Pontuação 

Mulheres de Avaré AVR 100 

Auxiliar de Manutenção Predial VTP 96 

Capacitação Profissional das Mulheres da Cooperativa de 
Recicláveis - CooperaBoituva 

BTV 94 

Saber cuidar - formação cidadã para autonomia e geração 
de renda para mulheres 

ARQ 80 

Formação de Mulheres: sonhos sob medida PEP 73 

 

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS 

Projeto Câmpus Motivo 

Economia solidária para mulheres caiçaras CAR 
Não atendimento ao item 9.7 do 

edital 

Mulheres do IFSP Cubatão CBT 
Não atendimento ao item 9.7, item 

V, do edital 
Criação e administração de micro e 
pequenas empresas de alimentação 

GRU 
Não atendimento ao item 9.7, item 

V, do edital 
Agricultora familiar de base agroecológica: 

ensino, pesquisa e extensão para uma 
economia feminista 

MTO 
Não atendimento ao item 5.1, itens 

III, IV e V, do edital 

Informática básica e cidadania PRC 
Não atendimento ao item 3 do 

edital 

Práticas artesanais SBV 
Não atendimento aos itens 3 e 9.7, 

item IV, do edital 
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1. O parecer da Comissão de Avaliação foi encaminhado por e-mail a cada proponente. 
 
2. Os projetos aprovados deverão considerar os apontamentos realizados no parecer 
da Comissão de Avaliação no momento em que for solicitado pela PRX. 
 
3. Poderão ser contemplados mais projetos do que os previstos no edital caso haja 
disponibilidade orçamentária. 
 
4. Após publicação do resultado final, os proponentes que tiveram propostas aceitas 
poderão ser convocados para uma formação presencial a ser agendada em data 
oportuna. 

 

 

 

 
Wilson de Andrade Matos 

Pró-reitor de Extensão 
(assinatura no original) 


