
 

 

EDITAL HTO.009/2015 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS - BOLSA DE EXTENSÃO 

CAMPUS HORTOLÂNDIA 
 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Diretor Geral do campus Hortolândia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo, torna pública, por meio deste edital, a abertura de inscrições para o processo 

seletivo de estudantes para Bolsas de Extensão, considerando a Resolução Nº 568, de 05 de 

abril de 2012 e a Portaria Nº 3639, de 25 de julho de 2014. 

 

I. OBJETIVOS DA BOLSA EXTENSÃO 

1. Viabilizar a participação dos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo – Campus Hortolândia, regularmente matriculados nas 
modalidades de ensino presencial e a distância, dos diferentes níveis, em projetos de 
extensão, sob a orientação de um servidor (docente ou técnico-administrativo) do quadro 
do IFSP, com titulação mínima de graduação; 

2. Propiciar aos estudantes o desenvolvimento de habilidades nas áreas temáticas de 
extensão, viabilizando a participação em projetos institucionais que estimulem o 
desenvolvimento de ações extensionistas que contribuam para a sua formação 
profissional; 

3. Possibilitar a elaboração de conhecimentos, a partir da articulação entre teoria e prática, 
na interação com a sociedade, propiciando o desenvolvimento local; 

4. Apoiar processos educativos que estimulem a geração de trabalho, a renda e a 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional. 

 

II. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

1. Cumprir as atividades previstas no projeto de trabalho proposto pelo servidor responsável; 
2. Cumprir a carga horária estipulada no projeto e o horário estabelecido pelo servidor 

responsável; 
3. Colher as assinaturas do servidor responsável no relatório de frequência e avaliação 

referente ao mês anterior, no primeiro dia útil do mês, entregando-o na Coordenadoria de 
Extensão;  

4. Entregar ao servidor responsável pelo projeto os relatórios de atividades. 
 

III. DO REGIME DE ATIVIDADES SEMANAIS A SER CUMPRIDO PELO BOLSISTA 

Do regime de trabalho: 
1. O regime de trabalho semanal do aluno bolsista será de 20 horas semanais, durante 8 

meses, observando-se a compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas 
e os propostos para o desenvolvimento daquelas próprias do projeto ao qual está 
vinculado; 

2. Na relação de compromisso entre o IFSP e o estudante, o bolsista não terá sua função 
caracterizada como cargo ou emprego, não sendo gerado vínculo empregatício de 
qualquer natureza e, consequentemente, não tendo validade para contagem de tempo de 
serviço; 

3. As Atividades realizadas no âmbito do Programa de Bolsas de Extensão poderão ser 
consideradas como estágio, mediante análise e parecer favorável da Coordenação do 
Curso, considerando a natureza e a compatibilidade das atividades pertinentes ao estágio 



 

do curso; 
4. É vedado também o acúmulo de bolsas. 
 

IV. DO PERÍODO DE DURAÇÃO DAS BOLSAS 

O período de duração das bolsas será limitado à 7 meses porém depende da liberação do 
orçamento para este fim. O período de duração das Bolsas de Extensão estabelecido no 
projeto será mantido desde que o bolsista: 
1. Não tenha cometido qualquer irregularidade ou infringido o estabelecido neste 

regulamento; 
2. Não tenha efetuado trancamento de matrícula; 
3. Não seja aluno desistente do curso. 
 

V. DO VALOR DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 

1. Conforme definido pela Portaria Nº 347, de 20 de janeiro de 2014 , o valor da Bolsa 
Discente – Modalidade Bolsa Extensão é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, para 
dedicação de 20 horas semanais. 

2. É vedada a divisão do valor de uma bolsa entre dois ou mais estudantes. 
3. O pagamento das bolsas depende da disponibilidade orçamentária. 
 

VI. REQUISITOS  

O candidato à Bolsas de Extensão deverá:  
1. Estar regularmente matriculado em cursos do IFSP – Campus Hortolândia; 
2. Ter cursado pelo menos um semestre do curso em que está matriculado; 
3. Dispor de carga horária para o desenvolvimento das atividades de extensão, comprovando 

compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os propostos para o 
desenvolvimento do projeto ao qual se candidata; 

4. Não possuir vínculo empregatício, realizar estágio remunerado ou ser bolsista de outra 
modalidade de Bolsa Discente do IFSP ou qualquer outra instituição. 

 

VII. DA INSCRIÇÃO 

Inscrever-se no Programa de Bolsas de Extensão do IFSP, na Coordenadoria de Extensão 
mediante preenchimento correto do Formulário de inscrição (Anexo II). O aluno poderá se 
candidatar para um único projeto. Todos os projetos terão direito a 1 (um) aluno bolsista. O 
resumo dos projetos estão descritos no Anexo III deste edital. 
O Formulário de inscrição deverá ser entregue na Coordenadoria de Extensão ou na 
Secretaria do campus Hortolândia no período de 15 de abril de 2015  a  22 de abril  de 2015 
das 10h00 às 20h00.  As inscrições que forem entregues para outras pessoas e/ou áreas do 
campus não serão consideradas para o processo de seleção. 
 

VIII.  CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS DE EXTENSÃO  

O processo seletivo será realizado nas seguintes etapas: 

 

Atividades Período 

Inscrição - Entrega dos documentos 15 a 22 de abril de 2015 

Divulgação da data de entrevistas 23 de abril de 2015 

Entrevistas com os servidores responsáveis pelos projetos 27 a 29 de abril de 2015 

Divulgação do resultado final  30 de abril de 2015 



 

IX. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

1. O resultado será divulgado no site, murais da Coordenadoria de Extensão do campus 
Hortolândia até o dia 30 de abril de 2015. 

 

X. PAGAMENTO 

1. O pagamento da bolsa é feito pela administração do campus e depende da disponibilidade 
orçamentária para esse fim. 

2. Após receber o Comunicado de Permanência Mensal dos bolsistas do campus, o 
Coordenador de Extensão deverá solicitar formalmente o pagamento junto a 
Administração do campus, relatando o mês de referência, dados pessoais e bancários dos 
bolsistas e valor da bolsa. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Projetos de Extensão 
do Campus Hortolândia. 
 

 

 

Hortolândia, 15 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

José Ricardo Moraes de Oliveira 

Diretor Geral do campus Hortolândia 

 



 

 

ANEXO I – BOLSA EXTENSÃO – PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

Título do Projeto Servidor Responsável Critérios acadêmicos para a seleção dos bolsistas 

Apoio Discente na Realização da 
4ª Semana da Ciência e 
Tecnologia 

Daniela Marques 
Conhecimento básicos em informática (excel, word são necessários), capacidade para 
desenvolver página web para o evento, ser criativo, gostar de escrever, facilidade em 
falar em público, ser proativo, gostar de aprender e pesquisar novos softwares. 

Batalha de Mangás no IFSP 
Campus Hortolândia 

Samara Marques / 
Nirlei M. Oliveira 

Dinâmico, interesse pela literatura, facilidade de falar em público, conhecimentos básicos 

de informática, Interesse em realizar trabalhos em prol da comunidade, facilidade de 

redação, facilidade para desenvolver trabalhos em grupos. 

Concretude: direitos humanos, 
Hortolândia e o IFSP 

Juliana F. Silva 
Expressão verbal, comunicação, criatividade, iniciativa, interesse pela temática e 
conhecimento prévio em informática (Blog e Vídeo). 

Instigando a Participação em 
Comunidades Virtuais de 
Desenvolvimento: uma proposta 
de envolvimento de alunos do 
IFSP no desenvolvimento do 
TelEduc 

 
André Constantino 

 

Requisitos necessários: saber programar em uma linguagem de programação, gostar de 
realizar trabalho em equipe, conhecer sobre metodologias de desenvolvimento de 
software, vontade de aprender a desenvolver sistemas para Web, ser curioso e gostar de 
ler e escrever. 
Requisitos desejáveis: ser aluno do curso superior, saber programar em linguagem PHP, 
HTML e SQL, saber usar ferramentas de desenvolvimento em equipe como GitHub e ter 
disponibilidade para ir a UNICAMP em encontros eventuais. 

QR Code e dispositivos móveis 
para o acesso a literatura e 
informações utilitárias 

Carlos R. dos Santos Jr 

Ser ético e responsável; interesse em realizar trabalhos em prol da comunidade; 
facilidade em realizar trabalhos em grupo; dinâmico; facilidade de falar em público; 
conhecimento intermediário em informática; noções básicas em comunicação visual e 
design;  noções básicas em desenvolvimento web (HTML, CSS, PHP);  conhecimentos 
básicos em softwares gratuitos para editoração de imagens, tais como Inkscape e Gimp; 
conhecimentos básico em softwares gratuitos para gestão de conteúdo de websites, tais 
como Joomla, Drupal e Wordpress. 

 



 

 

ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO - BOLSA EXTENSÃO 

 

Nome:________________________________________________ Prontuário: _____________ 

Data de Nascimento: ____/____/______  Estado civil: _______________   Idade:____________ 

RG: ______________  CPF: ______________  Natural de ________________   Estado ________   

Endereço: ___________________________________________ nº. ________  compl.________ 

Bairro: ______________ Cidade: _____________________________  CEP: ________________ 

Telefone: _____________ Celular: _______________ E-mail: ___________________________  

Curso: ________________________________________ Módulo (Semestre): ________ 

Período: (   ) Matutino   (   ) Vespertino   (   ) Noturno 

Reprovado em alguma disciplina: (    ) Sim (    ) Não 

Se reprovado, em qual disciplina: __________________________________________________ 

 

Para qual projeto você está se candidatando (selecionar somente 1 projeto): 

(    ) Apoio Discente na Realização da 4ª Semana da Ciência e Tecnologia  

(    ) Batalha de Mangás no IFSP Campus Hortolândia 

(    ) Concretude: direitos humanos, Hortolândia e o IFSP  

(    ) Instigando a Participação em Comunidades Virtuais de Desenvolvimento: uma proposta de 

envolvimento de alunos do IFSP no desenvolvimento do TelEduc 

(    ) QR Code e dispositivos móveis para o acesso a literatura e informações utilitárias  

 

Responda as perguntas abaixo: 

1. Por que você está se inscrevendo para Bolsa Extensão?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 



 

 

2. Qual o seu interesse pelo projeto?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Por que você deveria ser escolhido como bolsista? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Declaro que não acumulo nenhuma outra bolsa e que as informações aqui prestadas 

são verdadeiras. 

 

Hortolândia, _______ de abril de 2015. 

 

   __________________________________  _______________________________ 

Assinatura do Responsável  (menor 18 anos)                               Assinatura do aluno 

  



 

ANEXO III – Descrição dos Projetos de Extensão 

 

 

Apoio Discente na Realização da 4ª Semana da Ciência e Tecnologia 

 

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio da Semana Nacional da Ciência e 
Tecnologia (SNCT), visa promover e estimular em todo o país atividades de difusão e de 
apropriação social de conhecimentos científicos e tecnológicos relacionados com um tema, e 
incentiva as instituições públicas de ensino a realizarem em seu espaço físico atividades 
relacionadas com o tema da SNCT. Este ano, a SNCT ocorrerá terá como tema 'Luz, Ciência e 
Vida'. Mas para que este evento ocorra é necessário uma mobilização entre a comunidade, 
como ocorreu no campus Hortolândia em 2014. O evento foi avaliado positivamente pelos 
participantes, considerado assim um evento de sucesso pelos organizadores. Parte do sucesso 
se deve a organização do evento, que contou com docentes e, principalmente, com discentes, 
que puderam aplicar suas habilidades e competências na organização, divulgação, realização 
e criação da memória de um evento. Considerando a importância do envolvimento de discentes 
na organização da SNCT no Campus Hortolândia corroborada em experiências anteriores, 
propõe-se envolver um aluno no projeto de realização da SNCT do campus Hortolândia, 
participando em todas as etapas da organização do evento, aqui divididas em três principais 
partes: i) preparação e e divulgação do evento; ii) execução do evento; iii) criação da memória 
sobre o evento. Como resultado espera-se o envolvimento do aluno na organização do evento 
e o aprimoramento de suas habilidades e competências. 
 

 

 

 

Batalha de Mangás no IFSP Campus Hortolândia 

 

O presente projeto tem como objetivo principal estimular a criatividade, o prazer em desenhar, 
a participação em competição que valorize as habilidades dos estudantes e também premiar 
habilidades dos participantes. O intuito do envolvimento entre o público interno e externo é criar 
um ambiente participativo e cooperativo proporcionando uma sinergia produtiva, na qual, 
entendemos que essas ações incentivam a comunidade externa a estabelecer cada vez mais 
vínculos com o IFSP, Campus Hortolândia. 

 

 

 

Concretude: direitos humanos, Hortolândia e o IFSP  

 

A representação social dos direitos humanos na sociedade brasileira é uma herança histórica 
fortemente enraizada, com uma interpretação restrita. O Instituto Federal pode contribuir para a 
formação de um sujeito crítico e ativo e para isso o primeiro passo para a promoção dos 
direitos humanos na sociedade é seu conhecimento, conhecer os direitos assim trabalhar quais 
são os direitos humanos, os artigos dessa declaração, com o público interno e externo será o 
ponto de partida desse projeto. O segundo passo será a vivência na cidade, onde em visitas 
institucionais por equipamentos públicos, privados, espaços da cidade de Hortolândia os 
estudantes poderão verificar a forma de efetivação ou não dos direitos humanos, registrando 
os momentos através de relatórios, fotos, vídeos, entrevistas e percepções do concreto, daí o 
nome concretude ao projeto e para finalizar será realizada divulgação das ações e 
multiplicação do conhecimento no campus Hortolândia do IFSP. 

 

 



 

 

 

Instigando a Participação em Comunidades Virtuais de Desenvolvimento: uma proposta 

de envolvimento de alunos do IFSP no desenvolvimento do TelEduc 

 
Uma comunidade virtual é um grupo de indivíduos com interesses em comum que estabelece 
relações por intermédio de meios de comunicação à distância para a troca de experiências. 
Com o crescimento do acesso a Internet, a disposição de ferramentas de desenvolvimento de 
software e de comunicação, e crescimento de comunidades de software livre, estão surgindo 
comunidades virtuais para apoiar o desenvolvimento de software e hoje tem se tornado uma 
forma de envolver pessoas interessadas em participar de projetos de grande impacto e de se 
manter o desenvolvimento de ferramentas gratuitas e livres. Este é o caso do TelEduc, o 
primeiro ambiente virtual de aprendizagem de código livre brasileiro, que nos últimos anos vem 
passando de um modelo centralizado de desenvolvimento para o modelo de comunidade 
virtual de desenvolvimento. Este projeto visa envolver, inicialmente, um aluno do IFSP campus 
Hortolândia na comunidade virtual de desenvolvimento do TelEduc, participando de forma ativa 
nesta comunidade, e estudando e expondo sobre a organização de uma comunidade virtual de 
desenvolvimento e ferramentas usadas, bem como trazendo a experiência da comunidade 
TelEduc em desenvolver software para dentro do campus. Os envolvidos irão aprender o que 
são comunidades virtuais de desenvolvimento, ferramentas que apoiam este tipo de 
desenvolvimento e tecnologias de desenvolvimento utilizadas por esta comunidade (PHP, 
MySQL, GitHub, entre outras). 

 

 

QR Code e dispositivos móveis para o acesso a literatura e informações utilitárias 
 
Projeto direcionado à comunidade interna e externa ao Campus de Hortolândia, 
especificamente aos moradores de bairros carentes de bibliotecas ou salas de leitura, usuários 
de transporte público, hospitais, postos de saúde, escolas, empresas, associações, sindicatos 
etc., e todos que utilizam telefone celular que suporta o uso do QR code. O Projeto QR Code e 
dispositivos móveis para o acesso a literatura e informações utilitárias na cidade Hortolândia, 
SP, direciona para um link de acesso a download de livros e audiolivros de domínio público e 
aos serviços da Biblioteca do IFSP com o objetivo de estimular e facilitar o acesso ao livro e 
ampliar o acesso à informação. 

 


