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       EDITAL Nº SPO.O47, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

ERRATA 001 DO EDITAL Nº SPO.061, DE 08 DE NOVEMBRO DE 

2019 

PROGRAMA DE PROJETOS DE ENSINO COM PARTICIPAÇÃO 

VOLUNTÁRIA 

 

Em virtude da alteração do calendário letivo para o ano de 2020, o Diretor Geral 

em exercício e a Diretoria de Ensino do Campus São Paulo publicam a presente ERRATA 

ao Programa de Projetos de Ensino com Participação Voluntária, estabelecendo novos 

prazos, nos seguintes termos: 

 

Do Item 1.1:  

 

Onde se lê: 

“1.1 O Presente Edital destina-se a regulamentar a seleção de projetos para Programa de 

Projetos de Ensino com Participação Voluntária, por um período de até 10 (dez) meses 

durante o ano letivo de 2020. ” 

Leia-se: 

1.1 O Presente Edital destina-se a regulamentar a seleção de projetos para Programa de 

Projetos de Ensino com Participação Voluntária, por um período de até 15 (quinze) meses 

durante o ano letivo de 2020.  

 

Do item 4.3:  

 

Onde se lê: 



“4.3 O Professor Responsável poderá entregar a Lista de Classificados (Anexo II) entre 

10 de fevereiro e 22 de maio de 2020 e 10 de fevereiro e 22 de setembro de 2020, 

observando a compatibilidade com a data de início do projeto. ” 

Leia-se: 

4.3 O Professor Responsável poderá entregar a Lista de Classificados (Anexo II) entre 10 

de fevereiro e 22 de maio de 2020, entre 10 de fevereiro e 22 de setembro de 2020, e entre 

02 de dezembro de 2020 e 20 de fevereiro de 2021, observando a compatibilidade com a 

data de início do projeto. 

 

Do item 4.3.2:  

 

Onde se lê: 

“4.3.2 Constar em Lista de Classificados até 22 de setembro de 2020 é pré-requisito para 

que a inscrição do aluno seja aceita no segundo semestre. ” 

Leia-se: 

4.3.2 Constar em Lista de Classificados até 22 de setembro de 2020 é pré-requisito para 

que a inscrição do aluno seja aceita no segundo semestre 2020. E constar em Lista de 

Classificados até 20 de fevereiro de 2021 é pré-requisito para que a inscrição do aluno 

seja aceita no segundo semestre letivo de 2020. 

Do item 4.5.1:  

 

Onde se lê: 

“4.5.1. Os estudantes selecionados para projetos anuais ou do segundo semestre deverão 

postar seus documentos até dia 29 de setembro de 2020. ” 

Leia-se: 

4.5.1. Os estudantes selecionados para projetos anuais ou do segundo semestre letivo de 

2020 deverão postar seus documentos até dia 28 de fevereiro de 2021.  



Do item 4.11:  

 

Onde se lê: 

“4.11. Os prazos de implementação de projetos semestrais e anuais mencionados neste 

Edital estão presentes na Tabela 1 e na Tabela 2: ” 

Tabela 1:  Tabela 2: 

Implementação de projetos do primeiro semestre  Implementação de projetos anuais ou do segundo semestre 

Cronograma 2020 – 1o semestre 

Participação Voluntária - Edital 
 

Cronograma 2020 – anual ou 2o semestre 

Participação Voluntária - Edital 

Lançamento do edital 08/11/2019  Lançamento do edital 08/11/2020 

Início da submissão dos projetos 12/11/2019  Início da submissão dos projetos 12/11/2019 

Início de envio da lista de classificados 10/02/2020  Início de envio da lista de classificados 10/02/2020 

Início de envio dos documentos de inscrição 11/02/2020  Início de envio dos documentos de inscrição 11/02/2020 

Fim da submissão para o 1o semestre 30/04/2020  Fim da submissão ao longo do ano 31/08/2020 

Fim da resposta da CAC  08/05/2020  Fim da resposta da CAC 08/09/2020 

Resultado parcial  - 1o semestre 15/05/2020  Resultado final – anual e 2o semestre 15/09/2020 

Fim do envio da lista de classificados 22/05/2020  Fim do envio da lista de classificados 22/09/2020 

Fim do envio dos documentos de inscrição 29/05/2020  Fim do envio dos documentos de inscrição 29/09/2020 

Finalização dos projetos  04/07/2020  Finalização dos projetos 03/12/2020 

Certificados 14/08/2020  Certificados 18/12/2020 

 

 

Leia-se: 

4.11. Os prazos de implementação de projetos semestrais e anuais mencionados neste 

Edital estão presentes na Tabela 1 e na Tabela 2: 

Tabela 1:  Tabela 2: 

Implementação de projetos do primeiro semestre  Implementação de projetos anuais ou do segundo semestre 

letivo 

Cronograma 2020 – 1o semestre 

Participação Voluntária - Edital 
 

Cronograma 2020 – anual ou 2o semestre letivo 

Participação Voluntária - Edital 

Lançamento do edital 08/11/2019  Lançamento do edital 08/11/2020 

Início da submissão dos projetos 12/11/2019  Início da submissão dos projetos 12/11/2019 

Início de envio da lista de classificados 10/02/2020  Início de envio da lista de classificados 10/02/2020 

Início de envio dos documentos de inscrição 11/02/2020  Início de envio dos documentos de inscrição 11/02/2020 

Fim da submissão para o 1o semestre 30/04/2020  
Fim da submissão ao longo do ano letivo de 

2020 
31/08/2020 

Fim da resposta da CAC  08/05/2020  Fim da resposta da CAC 08/09/2020 

Resultado parcial  - 1o semestre 15/05/2020  Resultado final – anual e 2o semestre 15/09/2020 

Fim do envio da lista de classificados 22/05/2020  Fim do envio da lista de classificados 20/02/2021 

Fim do envio dos documentos de inscrição 29/05/2020  Fim do envio dos documentos de inscrição 28/02/2021 

Finalização dos projetos  04/07/2020  Finalização dos projetos 09/04/2021 

Certificados 14/08/2020  Certificados 14/05/2021 



 

Do item 5.8:  

 

Onde se lê: 

“5.8 A ausência da entrega do Relatório Mensal de Frequência e Avaliação por dois meses 

consecutivos, exceto julho, implicará no desligamento compulsório do aluno do Programa 

de Projetos de Ensino com Participação Voluntária, que não poderá migrar para qualquer 

outra modalidade de projeto discente durante o ano de 2020. ” 

Leia-se: 

5.8 A ausência da entrega do Relatório Mensal de Frequência e Avaliação por dois meses 

consecutivos, exceto julho, implicará no desligamento compulsório do aluno do Programa 

de Projetos de Ensino com Participação Voluntária, que não poderá migrar para qualquer 

outra modalidade de projeto discente durante o ano letivo de 2020. 

 

Do item 5.11:  

 

Onde se lê: 

“5.11. Os prazos de entrega de relatórios mensais e semestrais mencionados neste Edital 

estão presentes na Tabela 3 e na Tabela 4: ” 

Tabela 3:  Tabela 4: 

Relatórios de projetos do primeiro semestre  Relatórios de projetos anuais ou do segundo semestre 

Cronograma 2020 – 1o semestre 

Relatório de Frequência e Avaliação 
 

Cronograma 2020 – anual ou do 2o semestre 

Relatório de Frequência e Avaliação 

MÊS DIA  MÊS DIA 

Fevereiro 05/03  Fevereiro 05/03 

   Março 05/04 

Março 05/04  Abril 05/05 

   Maio 05/06 

Abril 05/05  Junho – semestral 05/07 

   Julho - opcional 05/08 

Maio 05/06  Agosto 05/09 

   Setembro 05/10 

Junho – semestral 05/07  Outubro 05/11 

   Novembro - semestral 05/12 

 



Leia-se: 

5.11. Os prazos de entrega de relatórios mensais e semestrais mencionados neste Edital 

estão presentes na Tabela 3 e na Tabela 4: 

Tabela 3:  Tabela 4: 

Relatórios de projetos do primeiro semestre  Relatórios de projetos anuais ou do segundo semestre 

letivo 

Cronograma 2020 – 1o semestre 

Relatório de Frequência e Avaliação 
 

Cronograma 2020 – anual ou do 2o semestre letivo 

Relatório de Frequência e Avaliação 

MÊS DIA  MÊS DIA 

Fevereiro 05/03/2020  Fevereiro 05/03/2020 

   Março 05/04/2020 

Março 05/04/2020  Abril 05/05/2020 

   Maio 05/06/2020 

Abril 05/05/2020  Junho – Semestral 05/07/2020 

   Julho 05/08/2020 

Maio 05/06/2020  Agosto 05/09/2020 

   Setembro 05/10/2020 

Junho – Semestral 05/07/2020  Outubro 05/11/2020 

   Novembro 05/12/2020 

   Dezembro 11/01/2020 

   Janeiro/2021 05/02/2020 

   Fevereiro/2021 05/03/2020 

   Março/2021 05/04/2020 

   Abril/2021 05/05/2020 

 

 

Do item 7.1:  

 

Onde se lê: 

“7.1 Cada professor do Campus São Paulo poderá ser responsável por até 5 (cinco) 

projetos do Programa de Projetos de Ensino com Participação Voluntária e máximo de 

10 (dez) voluntários. ” 

Leia-se: 

7.1 cada professor do Campus São Paulo poderá ser responsável por até 5 (cinco) projetos 

do Programa de Projetos de Ensino com Participação Voluntária e máximo de 15 (quinze) 

voluntários. 

 

Do item 7.3:  



 

Onde se lê: 

“7.3 A equipe de trabalho de cada projeto de ensino poderá ter no máximo 10 (dez) alunos, 

incluindo voluntários ou bolsistas. ” 

Leia-se: 

7.3 A equipe de trabalho de cada projeto de ensino poderá ter no máximo 15 (quinze) 

alunos, incluindo voluntários ou bolsistas. 

 

São Paulo, 01 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

ALBERTO AKIO SHIGA 

DIRETOR GERAL EM EXERCÍCIO 

IFSP-CAMPUS SÃO PAULO 


