
MINISTERIO DA EDUCA~AO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA~AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 

PORTARJA N.0 1254, DE 27 DE MAR<;O DE 2013 

0 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no usa de suas atribui<;:5es legais, 

RESOLVE: 

Aprovar o Regulamento do Programa de Balsas d nsino para alunos do IFSP na 
forma do anexo. 

Arnalda Au 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO PARA ALUNOS 
DO IFSP 

Estabelece condic;oes para implementac;ao do Programa de 
Balsas de Ensino para alunos do lnstituto Federal de 
Educa9ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo. 

Do Programa de Bolsas de Ensino 

Art. 1.0 0 Programa de Balsas de Ensino, mantido pelo IFSP, e destinado aos seus alunos 
e tern base na Resoluc;ao do Conselho Superior do IFSP n. 0 568, de 5 de abril de 2012. 

Art. 2.0 0 Programa de Bolsas de Ensino visa apoiar a participa9ao dos discentes em 
atividades academicas de ensino e projetos de estudos que contribuam para a formac;ao 
integrada e para o aprimoramento academico e profissional do aluno na sua area formayao. 

Art. 3.0 A Bolsa de Ensino deve oferecer ao estudante oportunidade de desenvolver 
atividades educacionais compativeis com seu grau de conhecimento e aprendizagem, 
interagindo com os docentes por meio de ac;oes pedag6gicas relacionadas as disciplinas dos 
cursos regulares e de apoio aos demais discentes do IFSP. 

§ 1.0 E vedado atribuir ao bolsista atividades de responsabilidade do professor ou func;oes 
meramente burocniticas, que venham a descaracterizar os objetivos do programa. 0 
discente nao podeni elaborar provas, ministrar aulas no Iugar do professor responsavel, 
aplicar avaliac;oes, preencher diarios de classe ou pianos de ensino. 

§ 2.0 Os alunos poderao auxiliar os professores na elaborac;ao de material didatico nas 
seguintes situac;oes: 

I. resolvendo questoes para verificar a consistencia do que foi proposto no enunciado; 

II. realizando experiencias no laborat6rio para verificar a viabilidade destas; 

III. acompanhando o planejamento de aulas e a elaborac;ao de sequencias didaticas para o 
seu enriquecimento academico, no caso de alunos de cursos de formac;ao de professores. 

Art. 4.° Cada campus do IFSP destinara Balsas de Ensino a serem concedidas aos alunos 
regularmente matriculados na lnstituic;ao. Os valores serao definidos em portaria especifica 
do Reitor. 

Paragrafo Unico. Somente poderao ser contemplados com a Bolsa de Ensino os alunos 
matriculados em cursos com carga horaria igual ou superior a 200 horas. 

Art. 5.0 A direc;ao-geral do campus determinara o quantitativa de bolsistas por area/curso e 
para os projetos coletivos. 

§ 1°. As coordenac;oes de area/curso enviarao para a direc;ao do campus os projetos 
selecionados ap6s aprovac;ao. 

§ 2°. A direc;ao do campus e as coordena96es de area/curso poderao propor projetos 
coletivos que envolvam mais de uma disciplina, indicando urn professor responsavel. 

§ 3°. Disciplinas com caracteristicas semelhantes em cursos diferent s poderao ser 
incluidas em urn unico projeto coletivo. 
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Das atribui~oes do Professor Responsavel 

Art. 6.0 Sao atribui9oes do professor responsavel pelo bolsista vinculado a Bolsa de 
Ensino: 

I. Elaborar projeto da disciplina, ou projeto coletivo, pelo qual sera responsavel (Anexo I); 

II. Participar do processo seletivo de bolsistas, comparecendo as entrevistas agendadas 
para o seu projeto; 

III. lndicar as atividades a serem desenvolvidas pelo(s) bolsista(s) sob sua 
responsabilidade, estabelecendo a sua carga horaria e o horario em que o bolsista devera 
realiza-las; 

IV. Supervisionar as atividades dos bolsistas ligados ao projeto do qual e responsavel; 

V. Preencher e assinar, mensalmente, o relat6rio de frequencia e avalia9ao do bolsista 
referente ao mes anterior, no primeiro dia uti! do mes; 

VI. Avaliar, semestralmente, o relat6rio entregue pelo bolsista, encaminhando-o ao setor 
responsavel designado pelo campus. 

Das atribui~oes dos Bolsistas de Ensino 

Art. 7.0 Sao atribui9oes do Bolsista de Ensino: 

I. Curnprir as atividades previstas no projeto de trabalho proposto pelo professor 
responsavel; 

II. Curnprir a carga horaria estipulada no projeto e o horario estabelecido com o professor 
responsa vel; 

III. Colher as assinaturas do professor responsavel no relat6rio de frequencia e avalia9ao 
referente ao mes anterior, no primeiro dia uti! domes, e entrega-lo no setor designado pelo 
campus; 

IV. Entregar ao professor responsavel pelo projeto o relat6rio de atividades semestral. 

Da Divulga~iio 

Art. 8.° Cabera a Coordenadoria de Comunica9ao Social do IFSP e ao setor equivalente de 
cada campus divulgar o processo seletivo para as Balsas de Ensino. 

Do Processo Seletivo 

Art. 9.° Cabera a dire9ao-geral do campus publicar edital especifico para o processo 
seletivo de bolsistas contendo, no minima: 

I. Numero de vagas por projeto aprovado; 

II. 0 professor responsavel por cada projeto; 
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Ill. 0 setor responsavel por organizar o processo seletivo; 

IV. Periodo de inscricrao; 

V. Documentos necessarios para a inscricrao; 

VI. Criterios academicos para a selecrao dos bolsistas; 

VII. Rol de disciplinas que o candidato deve estar cursando ou tenha cursado com 
aproveitamento e que o habilite para realizar as atividades relacionadas ao projeto. 

Paragrafo Unico. 0 setor responsavel por organizar o processo seletivo devera manter 
uma c6pia dos projetos aprovados para consulta dos candidatos. 

Art. 10 Os procedimentos para o estudante regularmente matriculado no IFSP participar 
do processo seletivo as Bolsas de Ensino sao: 

I. Inscrever-se no Programa de Bolsas de Ensino do IFSP, no setor designado pelo campus, 
mediante preenchimento correto de ficha de inscricrao e entrega dos documentos solicitados 
no edital; 

II. estar matriculado ou ja ter cursado uma das disciplinas que o habilite para realizar as 
atividades relacionadas ao projeto; 

Ill. comprovar compatibilidade entre os horarios de suas atividades academicas e os 
propostos para o desenvolvimento daquelas pr6prias do projeto ao qual esta vinculado; 

IV. participar de entrevista agendada com o professor responsavel, ap6s analise da 
documentacrao exigida no ato de inscricrao. 

Resultado do Processo Seletivo 

Art. 11 A divulgacrao do resultado final do processo seletivo para concessao de Bolsas de 
Ensino sera realizada pelo setor indicado pelo campus. 

Paragrafo Unico. Ap6s o processo seletivo, os alunos serao encaminhados ao setor 
responsavel para verificacrao, conferencia e formalizacrao de adesao ou desistencia das 
Bolsas oferecidas. 

Art. 12 0 estudante contemplado com a Bolsa de Ensino preenchera a Ficha de Cadastro, 
conforme Anexo Ill, e, junto ao professor responsavel pelo projeto, assinara o Termo de 
Compromisso, conforme Anexo II. 

Paragrafo Unico. Quando menor, a assinatura do Termo de Compromisso devera ser feita 
pelos pais ou seu responsavel legal. 

Do Regime de Traba/110 

Art. 13 0 regime de trabalho semanal do aluno bolsista sera de, no minimo, 15 horas e, no 
maximo, 20 horas, observando-se o disposto no inciso III do art. 1 0 deste regulamento. 

Art. 14 Na relacrao de compromisso entre o lFSP e o estudante, o bolsista nao tera sua 
funcrao caracterizada como cargo ou emprego, nao sendo gerado vinculo empregaticio de 
qualquer natureza e, consequentemente, nao tendo validade para contagem de tempo de 
servicro. 
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Art. 15 0 bolsista nao podeni ter vinculo empregaticio ou realizar estagio durante o 
periodo de vigencia da bolsa. 

§ 1.0 No caso de cursos superiores, desde que previsto no projeto pedag6gico do curso no 
qual o bolsista esta matriculado, as atividades realizadas no ambito do Programa de Bolsas 
de Ensino podedio ser consideradas como estagio. 

§ 2.0 0 bolsista podera, durante o periodo de durac;ao da bolsa, realizar atividades 
esporadicas, remuneradas ou nao, desde que nao caracterizem vinculo empregaticio nem 
comprometam o cumprimento da carga horaria e do horario estabelecidos pelo professor 
responsavel pelo projeto. 

Do Periodo de durafiio das Bolsas 

Art. 16 0 periodo de durac;ao das Bolsas de Ensino sera estabelecido no projeto, ate dois 
semestres letivos, sendo mantido desde que o bolsista: 

I. nao tenha cometido qualquer irregularidade ou infringido o estabelecido neste 
regulamento; 

II. nao tenha efetuado trancamento de matricula; 

III. nao seja aluno desistente do curso. 

Das Disposifoes Gerais e Transitorias 

Art. 17 A solicitac;ao para substituic;ao do bolsista de ensino podera ser feita pelo professor 
responsavel, desde que apresentada j ustificativa. 

Paragrafo unico. 0 proprio bolsista podera solicitar ao setor responsavel indicado pelo 
campus, a qualquer tempo, sua transferencia para outro projeto ou desligamento do 
Programa de Bolsa de Ensino. 

Art. 18 Se o estudante for desligado do Programa de Bolsa de Ensino, a concessao de nova 
Bolsa de Ensino s6 sera possivel: 

I. Ap6s analise, pelo setor responsavel indicado pela direc;ao-geral do campus, do motivo 
do desligamento do bolsista; 

II. Mediante a existencia de vaga; 

III. Mediante a inexistencia de outro candidato concorrente a mesma vaga e que nunca 
tenha aderido ao programa. 

Art. 19 Os casos omissos serao resolvidos pela direc;ao-geral de cada campus. 

Sao Paulo, 27 de marc;o de 2013. 

Arnaldo 
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ANEXO I- MODELO DE PROJETO 

Institute Federal de Educa9ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo 
Campus ________ __ 

Programa de Bolsas de Ensino 

PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

Titulo do Projeto: 

Professor Responsavel: 

Resumo: 

Dura9ao: ________ semestres. 

Disciplinas relacionadas: 

Disciplina Curso 

Numero de bolsistas: ------ Carga horaria semanal: ______ horas 

Perfil basico do bolsista: 
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Rol de disciplinas que o candidato deve estar cursando ou tenha cursado com 
aproveitamento e que o habilite para realizar as atividades previstas: 

Disciplina 

Atividades previstas: 

Data: __ I _ _ I _ _ _ 

Professor Responsavel 

Curso 

Coordenador de Area!Curso 
ou 

Direc;ao-Geral do Campus 
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ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSAO DE BOLSA DE 
MONITORIA ACADEMICA 

aluno regular do curso 

numero de prontuario 

na condirrao de Bolsista de Ensino do Campus 

_________________ , e o Instituto Federal de Educa~ao, Ciencia 

e Tecnologia de Sao Paulo, representado por 

------------------------- ----' profussor da 

Area/Curso de do Campus 

numero de prontuario 

_ ________ , na condirrao de professor responsavel pelo Projeto de Balsa de 

Ensino, assinam o presente Termo de Compromisso, tendo em vista as condirroes abaixo 

mencionadas: 

1. A Balsa de Ensino est a vinculada ao projeto 

2. 0 aluno recebera do Instituto Federal de Educarrao, Ciencia e Tecnologia de Sao 

Paulo uma Balsa no valor de R$ reais ) 

mensais, no periodo de a ____ _ 

3. E vedada ao aluno a acumularrao com outras balsas, conforme Art. 12 do 

Regulamento do Programa de Balsas para Alunos do IFSP. 

4. 0 aluno se compromete a: 

a) executar as atividades relacionadas ao projeto de Balsa de Ensino e cumprir 
uma carga horaria de ate 20 horas semanais; 

b) encaminhar, ao professor responsavel pelo projeto, o relat6rio de atividades 
semestral e fomecer informarroes sabre as atividades desenvolvidas, quando solicitado; 

c) colher as assinaturas do professor responsavel no relat6rio de frequencia e 
avaliarrao referente ao mes anterior, no primeiro dia util do mes, e entrega-lo no setor 
designado pelo campus. 
5. 0 professor responsavel pelo Projeto de Balsa de Ensino se compromete a: 

a) orientar o bolsista com relarrao as atividades que devera realizar; 
b) encaminhar ao setor responsavel urn parecer fundan1entado sabre o 
desempenho do bolsista, por ocasiao do envio do relat6rio semestral; 
c) fomecer informarroes sabre as atividades desenvolvidas e sabre o 
desempenho do aluno, quando solicitado; 
d) Preencher e assinar, mensalmente, o relat6rio de frequencia e avaliarrao do 
bolsista referente ao mes anterior, no primeiro dia util do mes. 
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6. 0 bolsista que tiver participado das atividades do Programa de Bolsa de Ensino e 
cumprido todas as exigencias teni cadastrado, em seu hist6rico escolar, o nome e o periodo 
do projeto no qual exerceu as atividades. 
7. 0 bolsista nao podeni realizar atividades de responsabilidade do professor ou 
func;oes meramente burocniticas, que venham a descaracterizar os objetivos do programa. 
0 discente nao podera elaborar provas, ministrar aulas no Iugar do professor-orientador, 
aplicar avaliac;oes, preencher diaries declasse ou pianos de ensino. 

E, para a validade do que aqui se estabelece, o aluno bolsista e o professor 
responsavel assinam este Termo de Compromisso, em tres vias de igual teor, cabendo uma 
via a cada uma das partes. 

Data I I -----------

Bolsista de Ensino Professor da Disciplina 

Coordenador de Area ou Curse 
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ANEXO Ill - FICHA DE CADASTRO PARA BOLSIST A DE EN SINO 

DADOS DO ALUNO: 

1- NOME: ______ ________________ _ 

2- e-mail: ------- ------------

3 - NUMERO DE PRONTUARIO: - - - -----

4 - PROJETO EM QUE REALIZARA A TIVIDADES: 

6 - DISCIPLINA QUE PERMITIU SUA ATUAC:AO COMO BOLSISTA: 

CODIGO: ------------------- ------

NOTA OBTIDA NESTA DISCIPLINA: ______ _ 

JUSTIFICA TIV A CASO NOTA < 6,0: ______ _ 

DADOS BANCARIOS (so pode ser conta-corrente, cujo titular seja o proprio bolsista 
- nao e aceita conta poupan~a): 

5 -CPF: 

6- BANCO: 001- BANCO DO BRASIL S. A. (obrigatorio) 

7 - AGENCIA (Numero): (nao esquecer o digito) 

8 - CONTA-CORRENTE: (nao esquecer o digito) 
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