
Nota da Pró-reitoria de Extensão (PRX) 
às Coordenadorias de Extensão 

Considerando a  nota publicada pela Reitoria do IFSP, em 14 de março de 2020, que
suspende as aulas pelo período de 16 a 29 de março de 2020, a Pró-reitoria de Extensão
(PRX) do IFSP traz algumas orientações específicas para os encaminhamentos relativos às
atividades de Extensão nos câmpus do IFSP.

De modo geral, a PRX orienta que sejam suspensas todas as atividades que envolvam
aglomerações,  conforme  determinação  do  próprio  Comitê  de  Crise  do  IFSP  e  que  sejam
mantidas todas as atividades que possam ser realizadas remotamente. 

Assim, seguem abaixo algumas orientações pontuais sobre as atividades desenvolvidas
pelas Coordenadorias de Extensão dos câmpus:
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Atividades de Extensão

Cursos de Extensão

A  realização  dos  cursos  presenciais  estará  suspensa  até  nova  determinação
institucional  e  a  organização  das  reposições,  após  a  retomada das atividades,  seguirá  as
orientações gerais do calendário acadêmico. 

As  atividades  relativas  a  cadastro  no  Suap,  Sistec  e  Plataforma  Nilo  Peçanha,
entretanto, podem ser realizadas remotamente e, por isso, continuam em execução.

Eventos de Extensão

A proposição  e  o  desenvolvimento  de eventos  de Extensão  estão  temporariamente
suspensos. A regularização do registro de eventos já realizados permanece normalmente.

Prestação de Serviços
A publicação do edital de prestações de serviços será adiada, posto que a atividade

demanda a contínua interação com o arranjo local e, portanto, o processo de planejamento
será comprometido. A nova previsão de lançamento do edital  será divulgada assim que as
atividades começarem a ser normalizadas.

Projetos de Extensão

Editais dos câmpus

Edital finalizado com projetos em execução
● Em conjunto com os(as) coordenadores(as) de cada projeto, as CEx devem avaliar a

possibilidade de manutenção das atividades.
○ Deve-se  analisar  a  viabilidade  de  realização  de  atividades  remotas  ou  em

espaços sem aglomerações.
○ O  objetivo  do  projeto  deve  nortear  as  adequações  das  metas  e  atividades

previstas.
○ As diretrizes extensionistas devem ser mantidas. Em especial, a articulação com

a sociedade e a participação discente.
○ É importante verificar com a administração do câmpus se haverá a manutenção

do pagamento de bolsas.

Edital em andamento
● Anuências e termos de compromisso estão disponíveis no IFSP Digital

○ A PRX irá elaborar as orientações para utilização dos documentos eletrônicos
relacionados a projetos de Extensão.



● Considerando a realidade local,  as CEx podem optar por rever os prazos do edital.
Recomenda-se que os seguintes pontos sejam analisados para a decisão:

○ Viabilidade de diálogo com a sociedade durante a elaboração e desenvolvimento
das propostas;

○ Viabilidade do lançamento de editais de seleção de bolsistas após a seleção de
projetos;

○ Viabilidade da participação estudantil no desenvolvimento dos projetos.

Editais da PRX

● Editais de fomento
○ Os processos de seleção de projetos fomentados continuarão normalmente;
○ Considerando a possibilidade de novas orientações, a data do início dos projetos

pode ser alterada.

● Edital de fluxo contínuo de projetos
○ Recomenda-se a suspensão da proposição de novos projetos;
○ No caso de atividades em execução, em conjunto com os(as) coordenadores(as)

de  cada  projeto,  as  CEx  devem  avaliar  a  possibilidade  de  manutenção  das
atividades.

■ Deve-se analisar a viabilidade de realização de atividades remotas ou em
espaços sem aglomerações.

■ O objetivo do projeto deve nortear as adequações das metas e atividades
previstas.

■ As  diretrizes  extensionistas  devem  ser  mantidas.  Em  especial,  a
articulação com a sociedade e a participação discente.

Estágios
Considerando as diversidades regionais e variedade de campos de atuação, sugerimos

aos estudantes que solicitem informações dos procedimentos adotados pela concedente, que
deve  atentar  para  artigo  14  da  Lei  11788/2008:  "(...)  aplica-se  ao  estagiário  a  legislação
relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade
da parte concedente do estágio."

Caso  haja  a  possibilidade  de  adaptação,  suspensão  ou  adiamento  de  atividades,
alteração de datas ou outros arranjos devidamente acordados entre concedente, estagiário e o
IFSP,  sugerimos  que  haja  registro  por  e-mail  do  que  for  acordado  para  que,  caso  seja
necessário, o devido aditamento do Termo de Compromisso de Estágio seja realizado assim
que normalizadas as atividades.



Seguro
Devido  aos  contratos  estabelecidos,  os  procedimentos  adotados no câmpus para  o

envio de dados à seguradora e os trâmites internos de pagamento da fatura, acordados com
as Diretorias Adjuntas de Administração (ou equivalentes), devem ser mantidos normalmente.

Acordos de Cooperação
Os trâmites dos acordos de cooperação continuam os mesmos. Observaremos apenas 

se o malote sofrerá alguma mudança no funcionamento.

Comunicação com a PRX
Nesse período de isolamento, todos os meios de comunicação estarão sobrecarregados

de mensagens e teremos de lidar com ainda mais informações dos grupos de whatsapp. Dessa
forma, com o objetivo de não demandar uma excessiva e constante “dedicação” ao celular,
pedimos que a comunicação com a PRX seja feita, preferencialmente, por e-mail, deixando os
grupos para mensagens e informações que sejam mais gerais.

Havendo necessidade, poderemos agendar videoconferência geral ou pontuais.

Atenção ao site do IFSP e aos e-mails institucionais: solicitamos que fiquem atentos às 
publicações oficiais no site do IFSP e aos informativos da PRX pelo e-mail institucional.

Pró-reitoria de Extensão
prx@ifsp.edu.br
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