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COMUNICADO CPX 004-2021 

 

ORIENTAÇÕES PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 E 

SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS 

 

A Coordenadoria de Extensão (CEX) do Câmpus São Paulo) por meio de sua Coordenadoria de 

Projetos de Extensão (CPX), considerando o COMUNICADO DPE/DEN Nº 01/2021, de 05 de maio 

de 2021, orienta os coordenadores e equipes de projetos de extensão 2021 sobre os procedimentos 

a seguir. 

 

BOLSAS-DISCENTE E SELEÇÃO DE BOLSISTAS SUSPENSAS 

1. O Comunicado DPE/DEN 01/2021 determinou a suspensão por 45 dias, a partir da divulgação 

do referido comunicado, dos editais que envolvem a concessão de bolsas de Ensino, Pesquisa 

e Extensão. 

2. Ainda conforme o comunicado: “... somente após novas definições orçamentárias, que passam 

pela aprovação do TOMO II, e o redimensionamento dos valores destinados a cada câmpus 

será possível definir o quantitativo de bolsas destinado a cada Edital”. 

3. Portanto, em decorrência da indefinição sobre a concessão de bolsas, a seleção de bolsistas 

ficará suspensa e os projetos que iniciarem sua execução deverão, necessariamente, atuar 

com alunos voluntários. 

 

EXECUÇÃO DO PROJETO SEM BOLSAS-DISCENTE 

4. O servidor responsável terá a faculdade de avaliar a viabilidade de início de execução do 

projeto sem as bolsas-discente solicitadas e decidir pelo adiamento da execução do projeto 

para data futura. 

5. O(a) coordenador(a) do projeto deverá, para tanto, manifestar-se sobre o início da execução 

do projeto sem as bolsas, através de e-mail em resposta à CEX, até 12/05/2021. 

6. Para o servidor responsável que decidir por não adiar o projeto e confirmar o início de sua 

execução, a CEX orienta para novos prazos e providências que seguem. 
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CARGA HORÁRIA SEMANAL DO VOLUNTÁRIO 

7. O estudante voluntário poderá atuar com 20h ou 10h semanais, conforme estratégia a ser 

adotada pelo(a) coordenador(a) do projeto, e será formalizada no SUAP e nos documentos 

obrigatórios do voluntário. 

 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS – PROJETOS QUE LANÇARAM EDITAL PARA BOLSISTAS 

8. Os projetos de extensão que já lançaram edital, realizaram inscrições e seleção de alunos para 

bolsa-discente, poderão consultar os classificados como bolsistas sobre seu interesse na 

participação no projeto como voluntários (sendo-lhes facultado o aceite). 

9. Os servidores responsáveis destes projetos poderão indicar estes estudantes classificados que 

aceitarem ser voluntários, indicar também outros alunos interessados para completar sua 

equipe e enviar lista de voluntários à CEX. 

 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS – PROJETOS QUE NÃO LANÇARAM EDITAL  

10. Os projetos de extensão que não tiveram lançamento de edital, nem realizaram inscrições ou 

seleção, poderão selecionar alunos interessados em atuar como voluntários, sem a 

obrigatoriedade de edital, em processo de seleção simplificado, a cargo do(a) coordenador(a) 

do projeto, enviando a lista de voluntários à CEX. 

 

LISTA DE VOLUNTÁRIOS 

11. Os servidores responsáveis pelos projetos deverão informar os alunos voluntários na LISTA 

DE CLASSIFICAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS (formulário 001) e fazer o envio da lista à CEX 

através do MOODLE, no tópico dos VOLUNTÁRIOS 2021. 

12. O prazo para envio da lista de voluntários dos projetos que terão início no mês de maio será 

17/05/2021. 

 

INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

13. Os projetos que iniciarão sua execução sem bolsas poderão manter a data original de início 

das atividades. 
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14. Fica autorizado e prorrogado o prazo para início das atividades para 01/06/2021 (incluindo a 

entrega da lista de voluntários) para os projetos de extensão que demandarem maior tempo 

para ajustes relativos à composição de sua equipe de extensionista com alunos voluntários. 

 

DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE PARA CADASTRO COMO VOLUNTÁRIO 

15. O prazo para entrega da documentação obrigatória pelo voluntário será até 07/06/2021. 

16. O estudante voluntário deverá enviar à CEX os seguintes documentos: 

a. Formulário 002 – Ficha de Inscrição; 

b. Formulário 004 – Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (20h ou 10h); 

c. Cópia simples de RG e CPF. 

17. A documentação acima deverá ser postada por cada voluntário no ambiente virtual do 

MOODLE, no tópico VOLUNTÁRIOS 2021. 

 

RELATÓRIOS MENSAIS DE VOLUNTÁRIOS 

18. As orientações relativas aos relatórios mensais de bolsistas (Comunicado CPX 003/2021) se 

aplicam igualmente para os alunos voluntários, assim como os prazos de entrega da tabela 

abaixo: 

Relatório Referente a Prazo máximo para entrega 

MAIO 28/05/2021 

JUNHO 15/06/2021 

JULHO 15/07/2021 

AGOSTO 16/08/2021 

SETEMBRO 15/09/2021 

OUTUBRO 15/10/2021 

NOVEMBRO 16/11/2021 

DEZEMBRO 15/12/2021 

 

19. A entrega dos relatórios mensais preenchidos e assinados deverá ser realizada pelo próprio 

voluntário no ambiente virtual do MOODLE, nos prazos acima e nos respectivos links. 
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EVENTUAL LIBERAÇÃO DE BOLSAS 

20. Na hipótese de futura liberação de bolsas-discente pelo câmpus, informamos que: não há 

previsão de sua ocorrência; não há previsão de pagamento de bolsas retroativas; os voluntários 

atuantes poderão ser convertidos em bolsistas, mediante indicação do(a) coordenador(a) e 

entrega de documentação obrigatória para cadastro do bolsista. 

 

REUNIÃO DA CEX COM OS VOLUNTÁRIOS  

21. A reunião geral promovida pela CEX junto aos alunos extensionistas, para orientação geral aos 

estudantes, será realizada de forma remota, por videoconferência, em data e horários a serem 

informados oportunamente. 

 

CONTATO 

22. A CEX estará à disposição para contato diretamente nos e-mails cex.po@ifsp.edu.br ou 

agaldino@ifsp.edu.br , para sanar dúvidas e oferecer quaisquer orientações na dinâmica de 

execução dos projetos. 

 

CRONOGRAMA RESUMIDO 

Evento Prazo  

Manifestação sobre execução do projeto – formulário 12/05/2021 

Lista de voluntários – projetos iniciados em maio 17/05/2021 

Lista de voluntários – projetos iniciados em junho 01/06/2021 

Entrega da documentação obrigatória pelos voluntários 07/06/2021 

Relatórios mensais dos bolsistas prazos do item 18 

Reunião geral da CEX com os bolsistas data a definir 

 

São Paulo, 07 de maio de 2021. 

 
 

Ana Geraldina Barbosa da Silva Bertagnon 
Coordenadora de Extensão 

 
Alexandre Galdino Sobrinho 

Coordenadoria de Projetos de Extensão 
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