Atividades de Extensão

BOLSA
DISCENTE
Destinada a estudantes
regularmente matriculados em
cursos ou programas do IFSP

Bolsa de
Extensão

Bolsa de
Ensino

Bolsa de
Iniciação
Científica e
Tecnológica

Cursos de Extensão
São cursos com temáticas variadas, que contribuem com a formação
dos alunos. O aluno que tiver interesse nos cursos dessa modalidade
deve buscar informações na Coordenação de Extensão do campus.
Eventos
O IFSP, de modo geral, promove atividades como seminários,
palestras, oficinas, entre outras, no sentido de possibilitar ao aluno
inteirar-se de temáticas diversas, consolidar os conhecimentos já
construídos e conhecer as ações de extensão feitas no âmbito do
campus. Destacamos que, anualmente, é realizado o Congresso de
Extensão e a Mostra de Arte e Cultura, nos quais a participação dos
alunos é fundamental.
Estágio
O estágio é uma etapa importante na formação integral do aluno.
Porque, além de consistir no primeiro contato no mundo do
trabalho, é a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos
teóricos aprendidos na sala de aula. Além disso, o estágio oferece a
possibilidade de ter contato com profissionais em que se pretende
atuar.
Para saber se o estágio é obrigatório ou não para a conclusão do
curso, o período em que pode ser iniciado e a carga horária deste, o
estudante deve consultar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Visitas Técnicas
Os alunos do IFSP podem contar com visitas técnicas ao longo de
sua trajetória no curso. Tais visitas, que podem ocorrer em espaços
culturais, museus, empresas, indústrias, usinas, etc., ocorrem
com o objetivo de promover a interação das áreas educacionais da
instituição com o mundo do trabalho.
Expediente:

PRE

PROGRAMA
de BOLSAS

Você conhece os
Programas de Bolsas
que são oferecidos
pelo IFSP?
Você sabe como
participar de cada
um deles?
Então, aqui, você
pode saber algumas
informações sobre
esses programas.
Confira!

Bolsa de Iniciação
Científica e Tecnológica

Bolsa de Ensino
Oferece ao estudante a oportunidade de desenvolver atividades
educacionais compatíveis com seu grau de conhecimento e
aprendizagem, e de interagir com os professores por meio de ações
pedagógicas relacionadas às disciplinas dos cursos, apoiando aos
demais estudantes do IFSP.

Bolsa de Extensão
Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão
Os estudantes, de qualquer modalidade ou nível de ensino,
poderão receber bolsa para participar de projetos ou programas
de extensão, cujas temáticas são diversas, inclusive culturais,
e que incluem a participação em ações junto à comunidade
externa. Tais projetos podem ser fomentados pela Pró-reitoria de
Extensão, por meio de editais de seleção de projetos e programas,
ou pelo próprio campus, por meio de editais internos.

PROEXT
O Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Ensino
Superior (MEC/SESu), anualmente, lança editais para Projetos e
Programas de Extensão Universitária. Alunos de curso superior
poderão participar, como bolsistas, dos projetos contemplados.

Oferece ao estudante a oportunidade de desenvolver atividades
de pesquisa e/ou inovação. O bolsista é vinculado a um professor
orientador, que acompanha suas atividades e analisa seus
relatórios. Nesta bolsa, é preciso realizar a apresentação de um
trabalho em um evento reconhecido pela Pró-reitoria de Pesquisa
e Inovação. Essa bolsa é ofertada por meio de alguns programas:

Programa Jovens Talentos
rede de ensino.
Concede bolsas a estudantes de graduação e visa antecipar o
ingresso no meio científico, despertar vocação científica, incentivar
talentos potenciais, mediante a participação em atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Para participar, o estudante deve
ser aprovado no processo de seleção por meio de uma prova de
conhecimentos gerais.
Programa Ciência sem Fronteiras

Pesquisa e Inovação – Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
para o Ensino Médio: PIBIC-EM/CNPq/IFSP

Programa de intercâmbio e mobilidade internacional que concede
bolsas a estudantes da graduação. Esta bolsa cobre despesas como
alimentação e moradia, além de passagem de ida e volta.

Destina bolsas a estudantes, por um período de doze meses,
com o intuito de fortalecer a disseminação das informações
e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos. Busca,
também, desenvolver as atitudes, habilidades e valores
necessários à educação científica e tecnológica aos estudantes
do Ensino Médio.

Confira os critérios básicos de seleção
desse programa:

Pesquisa e Inovação – Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica para os
alunos do Ensino Superior: PIBIC-PIBITI
Destina bolsas a estudantes da graduação, que desenvolvem
um trabalho de pesquisa junto ao professor-orientador, por
um período de 12 meses. Durante o período de vigência, cabe
ao estudante a entrega de relatórios parciais e finais, além da
apresentação no congresso de Iniciação Científica do IFSP.
PIBID/IFSP – Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência
Concede bolsas a estudantes de licenciatura participantes de
projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por instituição de
Educação Superior, em parceria com escolas de educação básica da

Pontuação mínima no ENEM, conforme editais, e proficiência
na língua estrangeira escolhida. Fique atento a outros
critérios de seleção desse programa:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado
• Estar matriculado em um dos cursos das áreas prioritárias do
programa
• Ter idade igual ou superior a 18 anos até a data da ida
• Ter entre 20% e 90% do curso concluído
• Possuir um bom desempenho acadêmico
• Evitar reprovações
• Ser aprovado no processo interno de seleção do IFSP
• Em alguns editais, é pontuada a participação em
• olimpíadas de conhecimento e projetos de iniciação científica.
ATENTEM-SE AOS
EDITAIS DE CHAMADAS
PÚBLICAS, TANTO DO
CNPQ QUANTO DA CAPES

