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Em atendimento às orientações apresentadas no Comunicado Conjunto Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRP) e Pró-reitoria deComunicado Conjunto Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRP) e Pró-reitoria de
Extensão (PRX)Extensão (PRX), O cio nº 5/2023 - PRO-PRP/RET/IFSP de 03/03/2023 O cio nº 5/2023 - PRO-PRP/RET/IFSP de 03/03/2023 (https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-
noticias/3590-ifsp-aumenta-o-valor-das-bolsas-de-pesquisa-extensao-e-ensino), em decorrência do reajuste do valor da bolsa pesquisa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPqCNPq), o assunto pauta da reunião do Conselho de Diretores do Câmpus
(COLDICCOLDIC) realizado no dia 06/03/2023.

Considerando que:

As norma vas referente à bolsa pesquisa do IFSP referenciam a tabela de bolsas do CNPqCNPq e não há nenhum repasse de verba de
bolsas por parte do CNPq CNPq para o IFSPIFSP;

O CNPq CNPq reajustou a tabela de bolsas em meados de fevereiro de 2023, passando o valor da bolsa de Iniciação Cien fica de R$
400,00 para R$ 700,00;

O reajuste deverá ser aplicado nas bolsas de Ensino e Extensão;

O orçamento de custeio 2023 do IFSPIFSP, previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual ( PLOAPLOA) e aprovado na Lei Orçamentária Anual
(LOALOA) do Ministério da Economia, é de aproximadamente 86% do valor do orçamento realizado em 2022;

A redução de 14% é decorrente dos cortes aplicados no final de 2022 e início de 2023;

A P R X P R X e P R P P R P informaram que a Reitoria do IFSP IFSP está pleiteando junto ao Ministério da Educação uma complementação
orçamentária. Entretanto, sem a garantia efetiva desta complementação;

Nas despesas de custeio do câmpus estão os contratos fixos com manutenção, limpeza e segurança, as contas de água e luz, o
subsídio da Básica, as bolsas (ensino, pesquisa e extensão), diárias para as visitas técnicas, compra de materiais de consumo, entre
outros;

 Nos contratos fixos estão previstas as repactuações periódicas dos valores de contrato por conta de variações inflacionárias no
período;

Eventos não previstos, com os de manutenção ocorridas em janeiro e fevereiro de 2023 que demandaram a necessidade de incluir o
valor no mesmo orçamento de custeio;

Como ente federa vo, é obrigatório ao IFSP IFSP o cumprimento da Lei de Responsabilidade FiscalLei de Responsabilidade Fiscal que estabelece que cada gasto
e/ou aumento de gasto necessitam que sejam garantidas a execução orçamentária e financeira.

Considerando-se o exposto, o COLDIC COLDIC apreciou as condições de contorno em decorrência dos eventos e, de forma excepcional para o
período le vo de 2023, visando o cumprimento do orçamento previsto pela LOALOA e a garan a do maior número de bolsas possíveis na
pesquisa e extensão, deliberou o seguinte quantitativo:

Bolsas de Iniciação Científica - 32 (trinta e duas) bolsas de R$ 700,00 por 8 meses;

Bolsas de Extensão - 32 (trinta e duas) bolsas de R$ 700,00 por 8 meses.

A DPE-SPODPE-SPO reitera o seu compromisso com as a vidades de pesquisa e de extensão do Câmpus São Paulo, solicitando a compreensão e
cooperação da comunidade acadêmica para superarmos mais este desafio.

 

 

São Paulo, 09 de março de 2023.



 

assinatura eletrônica

Prof. Dr. Francisco Yastami Nakamoto
Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

IFSP Câmpus São Paulo
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