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Tendo em vista que ainda não temos o orçamento do IFSP para 2021 aprovado, fato que  impacta diretamente nos valores des nados às bolsas,
bem como nas datas para início dos respectivos projetos e pagamento dos alunos bolsistas, concluí-se que:

a. Não será possível cumprir o ítem 2.2 do Edital acima referenciado: “Estarão vigentes por um período máximo de 9 (nove) meses ao
longo do ano de 2021, tendo como início o mês de março e prazo final de vigência a data de 30/11/2021”;

b. Há um desacordo com o ítem 13.1. do Edital “O aluno somente será considerado bolsista a par r da data de início das a vidades de
pesquisa constante no Termo de Concessão e Compromisso”;

c. Deverá ser observado o ítem 13.3. do Edital “O IFSP não realizará pagamento retroa vo à data de início das a vidades de pesquisa
descritas pelo orientador de acordo com o Termo de Concessão e Compromisso”;

Desse modo, a Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (DPE) do Campus São Paulo, reuniu o Comitê de Pesquisa, Inovação e Pós-
Graduação (COMPESQ), em atendimento aos  termos do ítem 13.10. do Edital: “Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados
pelo Comitê Interno de Iniciação Cien fica Ins tucional do IFSP, de acordo com a Portaria 3.904 de 4/12/2018, e quando couber, pela Pró-reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação” para deliberar sobre:

a. A prorrogação para o dia 05/05/2021 como uma nova data para início dos Projetos de Iniciação Cien fica, deixando estabelecido
que esta data está vinculada à aprovação do orçamento, caso contrário uma nova data para início dos Projetos será proposta, por
meio de um novo comunicado;

b. A não subs tuição dos alunos que já estão indicados e cadastrados no SUAP, porém um novo Termo de Concessão e Compromisso
deverá ser elaborado pelos Professores Coordenadores dos Projetos, em obediência às novas datas planejadas para os projetos;

c. O estabelecimento do dia 17/05/2021, impreterivelmente, como a data final para indicação de alunos bolsistas;
d. O estabelecimento de novos parâmetros para a aba “Metas e Cronograma” constante no SUAP conforme o Edital, após a aprovação

definitiva do orçamento;
e. A prorrogação para o dia 31/08/2021 como a nova data para o relatório parcial do Projeto e o dia 31/01/2022 como a nova data

para a entrega do relatório final do Projeto.
f. A data final para a conclusão do Projeto deverá ser 31/12/2021;

A ata da reunião do COMPESQ assinada pelos participantes da reunião se encontra no SUAP.

É importante salientar que o número de bolsas a ser concedido estará limitado ao valor des nado para tal finalidade, conforme orçamento do
Campus São Paulo. O critério de concessão seguirá o disposto nos itens 5.7 e 5.8 do Edital SPO.038 de 05/10/2020.

Sem mais, 

Atenciosamente

Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (DPE)

Prof. José Carlos Jacintho

Diretoria Geral do Campus São Paulo (DRG)

Prof. Luis Claudio de Matos Lima Junior

 

 

 

São Paulo, 08 de Abril de 2021
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