
N. Título Resultado*
1 Arte-Ciência na Escola AP

2 Arte mundana: circuito artístico e cultural AP

3 Caravana da Ciência AP

4 Concentrador ethernet de baixo custo para estudantes, pequenos empreendedores e makers AP

5
Construindo competências em Gestão de/por Projetos na Unidade de Hotel de Projetos Campus São
Paulo (UHP-SPO)

AP

6 Construção de interculturalidade com crianças migrantes AP

7 Cursinho Popular IFSP - Carolina Maria de Jesus AP

8
Desenvolvendo a interação da comunidade interna e externa com a área de Cursos de Informática do
Câmpus São Paulo - IFSP através de ações de extensão

AP

9 Drones na Educação AP

10 Ensino  de  química  como  ação  promotora  da  educação  inclusiva  de  alunos com deficiência visual AP

11 Escola Sem Fronteira 2019 AP

12 HUMANIZAR - assessoria técnica às organizações destinadas à população em vulnerabilidade social AP

13 O Ensino de Química para Alunos Surdos: Oficinas temáticas e Debates AP

14 Marcenaria e fabricação digital aplicados ao projeto de móveis e artefatos AP

15 Parceria Escola/Comunidade: visitas e Feiras de Profissões AP

16
REHABITAR: Assessoria Técnica para Programas Habitacionais de Interesse Social junto a  Grupos  
Organizados

AP

17 Teatro científico - possibilidades didáticas AP

Abrace um autor: formação de leitores e comunidades de leitura R

Apoio e divulgação de eventos de pequeno porte no Campus São Paulo do IFSP R

Ciclo de atualização industrial R

Contação de histórias: práticas e reflexões R

Centro de memória do IFSP: fontes para a história da educação profissional brasileira R

Desenvolvendo competências de organização e gestão de eventos de divulgação  científica  no  IFSP: 
SEDCITEC JUNIOR 2019

R

Empreendedorismo: bordando arquitetura e paisagens R

Ensino de ciências pelo youtube R

RESULTADO PARCIAL DO EDITAL N. SPO 067/2018

A Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (DPE) torna público o resultado parcial do Edital SPO n. 067/2018. Os proponentes de projetos de 
extensão poderão interpor recurso do resultado preliminar nos dois dias úteis subsequentes da divulgação do resultado preliminar. De acordo com o item 6 do 

edital supracitado, o recurso deve ser enviado para o e-mail: extensao.spo@gmail.com, com o título: 'Recurso - Edital n. SPO.067/2018’. Os recursos 
serão analisados pela Comissão de Projetos de Extensão que emitirá parecer final. O resultado final dos projetos selecionados nesta chamada para o 
Programa Bolsa Discente, na modalidade Bolsa de Extensão, será divulgado na página do Campus  São Paulo.



Fotografia documental e a paisagem da metrópole R

JOGOS DIDÁTICOS para divulgação científica R

Inclusão escolar de alunos surdos: caminhos para pensar as adaptações curriculares R

Organização de Evento de Engenharia R

Percursos sonoros na Diáspora Africana R

Suporte ao curso Jogos Educativos para Ciências Naturais no ensino médio R

Robótica e educação: desenvolvimento de robô educacional acessível para a aplicação e estudos dos 
conceitos de STEAM em estudantes da educação básica

R

A= Aprovado 
AP= Aprovado Parcialmente
R= Reprovado

Legenda


