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0 Diretor Geral do Campus Sao Paulo, Luis Claudio de Matos Lima Junior do Instituto 

Federal de Educa<;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - IFSP, no uso de suas atribui<;oes, faz 

saber que, por meio da Diretoria Sociopedag6gica, esta aberto o Edital do Programa de Assistencia 

Estudantil (P AE) para o eixo A<;OES UNIVERSAlS, para os estudantes regularmente matriculados 

neste Campus, nos cursos presenciais e EAD em todas as suas modalidades, observados os criterios 

em consonancia como Programa Nacional de Assistencia Estudantil (PNAES), fundamentado pelo 

Decreto n°. 7.234/10, de 19 de julho de 2010. 

No IFSP, as a<;oes da assistencia estudantil sao regulamentadas pela Resolu<;ao n° 135 e 

n°136 de 04 de Novembro de 2014. De acordo com essa Resolu<;ao, sao definidos dois eixos de 

atua<;ao para a Assistencia Estudantil, sendo estes Permanencia e A~oes Universais. 

As A~oes Universais englobam as modalidades: acesso e aprendizagem do estudante com 

necessidades educacionais especificas, cultura, esporte, inclusao digital e em caso de disponibilidade 

or<;amentaria tambem podera ser ofertado a modalidade apoio didatico-pedag6gico. Todos os 

estudantes, independente de sua composi<;ao socioeconomica, poderao participar destas a<;oes. 

Desta forma, os valores destinados ao projeto de assistencia estudantil do Campus Sao Paulo 

estao distribuidos de acordo com os eixos de atua<;ao, conforme quadro a seguir: 

Eixos de Atua~ao Porcentagem Destinada 

A~oes de Permanencia 

Auxilios Permanencia + ou - 92% (noventa e dois por 

cento) = R$ 4.109.190,00 

A~oes Universais 

Didatico-Pedag6gico I% (urn por cento) = R$ 44.550,00 

Esporte, Cultura, Inclusao Digital e Acesso e aprendizagem de estudantes com 4% (quatro por cento) = 

necessidades educacionais especificas R$ 178.200,00 

PROEJA + ou - 3% (tres por cento) = 

R$123.060,15 

Total Or9amento R$ 4.455.000,15 
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De acordo com o Regulamento do Programa de Assistencia Social - IFSP, poderao ser 

alteradas as areas de atua<;ao e a propor<;ao da verba recebida, desde que comunicado previamente e 

autorizado pela Pr6-Reitoria de Ensino (PRE). 

Este edital refere-se as modalidades: Esporte, Cultura, lnclusao Digital, Acesso e 

aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especificas e Apoio Didatico

Pedagogico do Eixo A<;oes Universais · e estabelece as regras para inscri<;ao/solicita<;ao e 

participa<;ao no Programa de Assistencia Estudantil. 

2. DO PROGRAMA E SUAS MODALIDADES 

0 programa objetiva colaborar com o processo de forma<;ao dos alunos, ampliando e 

diversificando suas experiencias formativas no horizonte da defesa de uma educa<;ao que tenha 

como principia o fortalecimento da cidadania e do direito a educa<;ao. 

0 Programa visa democratizar o acesso e/ou desenvolvimento as atividades esportivas, 

culturais, de inclusao digital, assim como colaborar com o acesso e aprendizagem de estudantes 

com necessidades educacionais especificas e possibilitar a participa<;ao dos estudantes em 

congressos, simp6sios, feiras, col6quios e demais atividades com fins didatico-pedag6gicos. 

As modalidades do Programa sao: 

2.1 - Esporte: Esta modalidade compreende o desenvolyimento de atividades voltadas a 

pratica do esporte, a vivencia de lazer oportunizada pela atividade esportiva e a integra<;ao do 

estudante com seus companheiros e com a comunidade. Englobam a<;oes que visam a pratica 

esportiva como elemento formativo e integrador. 0 objetivo desse eixo e desenvolver e/ou 

oportunizar o envolvimento em atividades desportivas e de lazer entre os discentes e o estimulo a 

participa<;ao em jogos interclasses, intercampi e regionais, participa<;ao em campeonatos, palestras 

esportivas, eventos comunitarios, competi<;oes grupais ou individuais · e oficinas. Poderao ser 

custeadas por meio de projetos as despesas com: alimenta<;ao, entrada para eventos, ingressos para 

exposi<;oes e palestras na area de esportes, taxas de inscri<;ao em campeonatos e competi<;oes, e 

transporte para as atividades ou auxilio esporte. 

2.2 - Cultura: englobam a<;oes que utilizem a cultura como ferramenta de amplia<;ao de 

informa<;oes, conhecimento e cultura. Tern por objetivo incentivar, promover e garantir a pratica, 

difusao e acesso democratico a produ<;ao artistica e cultural. As atividades artisticas e culturais 

2 



••• •• •• • INSTITUTO FEDERAL 
SAO PAULC 
Cil'llpus Sa ~ .. lo .... ,...,, 

desenvolvidas por estudantes poderao ser socializadas corn a cornunidade acadernica do IFSP ern 

eventos no Campus e corn a cornunidade extema. Poderao ser custeada por rneio de projeto 

despesas corn alirnenta<;ao, entrada para eventos e exposi<;oes, taxas de inscri<;ao ern cursos, custeio 

de material utilizado no curso ou atividade para qual se inscreveu, cornpeti<;oes artisticas e 

transporte para as atividades. 

2.3 - Inclusao Digital: englobarn a<;oes que se utilizern da informatica como ferrarnenta de 

inclusao e inser<;ao no rneio digital. 0 objetivo e socializar/arnpliar o conhecimento digital aos 

discentes. Esta rnodalidade tarnbern cornpreende o envolvirnento ern atividades que oportunizern a 

socializa<;ao e aprofundarnento do conhecimento do rnundo digital. Podera ser custeadas por rneio 

de projeto despesas corn alirnenta<;ao; entrada para eventos; taxas de inscri<;ao ern cursos virtuais, 

ingressos para exposi<;oes e palestras; e transporte para as atividades, ou auxilio inclusao digital. 

2.4 - Acesso e aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especificas: 

inclui a<;oes que estejarn direitarnente ligadas a processos de adapta<;ao as necessidades especificas 

dos estudantes. Tern por objetivo prornover a<;oes que contribuarn para o acesso e a permanencia de 

estudantes corn necessidades especificas. 

2.5 - Didatico-Pedagogico: a rnodalidade apoio Didatico-Pedag6gico tern como objetivo 

apomr a participa<;ao de estudantes ern eventos didatico-cientifico-pedag6gicos ( congressos, 

sirnp6sios, serninarios, feiras, visitas tecnicas ou sirnilares). 

Paragrafo Unico: Cabe destacar que no caso das visitas ttknicas, s6 poderao ser atendidos 

alunos ern vulnerabilidade social, que sejarn beneficiados pelos Auxilios Permanencia, e que nao 

apresentern condi<;oes rnateriais para participar de tais atividades. 

O(a) estudante que apresentar trabalho devera destacar o apoio recebido por rneio da Politica 

de Assistencia Estudantil (PAE). Sugere-se a utiliza<;ao da logornarca do IFSP/Carnpus Sao Paulo, 

disponivel no endere<;o eletronico http://spo.ifsp.edu.br 

Os auxilios serao oferecidos nas seguintes modalidades: 

2.5.1 Auxilio-inscri~ao 

Este auxilio consiste no apoio financeiro total ou parcial para pagarnento da inscri<;ao no 

evento de que o estudante participara; 

0 valor do auxilio sera igual ao valor da inscri<;ao no evento. No caso de o valor da inscri<;ao 

ser superior a R$ 350,00, a responsabilidade pela cornplernenta<;ao do valor sera do (a) estudante. 

Valor: Ate R$ 350,00 (trezentos e cinqiienta reais) 
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2.5.2 Auxilio-despesa 
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Compreende 0 apoio financeiro total ou parcial das despesas referentes a alimentayaO e/ou 

hospedagem no local do evento. 0 auxilio-despesa seni concedido exclusivamente nos casos em 

que o evento ocorrer fora da regiao metropolitana de Sao Paulo e teni cobertura limitada a 4 

( quatro) dias. 

Valor: R$ 100,00 (Cern reais) por dia para auxilio-alimenta'tao e auxilio-hospedagem; 

R$ 40,00 (Quarenta reais) apenas para auxilio-alimenta'tao. 

2.5.3 Auxilio-transporte 

Consiste no apoio financeiro total ou parcial das despesas referentes ao deslocamento entre o 

municipio de Sao Paulo e a cidade do evento. Este auxilio seni concedido exclusivamente aos 

estudantes que nao sejam atendidos por transporte disponibilizado pelo Campus Sao Paulo. 

Sera disponibilizado conforme a quilometragem entre a cidade de Sao Paulo e a cidade do 

evento. (Ressaltamos que a quilometragem considerada para concessao desse auxilio sera a 

somat6ria da ida e da volta). Sua aferiyao sera por meio do endereyo eletronico: 

www .google.com. br. 

Valor: R$ 40,00- ate 150km 
R$ 65,00- de 151 a 300km 
R$ 90,00 -de 301 a 500km 
R$ 165,00- de 501 a l.OOOkm 
R$ 190,00 - de 1.001 a 1.500km 
R$ 315,00- mais de 1.500km 

2.6 Os auxilios descritos neste Edital podem ser cumulativos. 

2.7 0 valor maximo mensal a ser distribuido entre os alunos com o(s) auxilio(s) didatico

pedag6gico(s) aprovado(s) sera de R$ 8.910,00 (Oito mil, novecentos e dez reais) percebendo os 

meses de agosto a dezembro. Os valores poderao sofrer alterayoes de acordo com a demanda 

apresentada no mes vigente e com anuencia da comissao. 

3. DA INSCRI<;AO 

3.1 0 periodo de inscriyao dos projetos nos eixos: esporte, cultura, inclusao digital e acesso 

e aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especificas ocorrera no periodo de 17 

a 31 de agosto de 2015 . 
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3.2. 0 periodo de inscri9ao do auxilio didatico-pedag6gico sera de 03 de agosto a 30 de 

outubro de 2015. 

3.2.1 Inscri9oes fora do prazo estabelecido apenas serao aceitas para os eventos que 

ocorrerao no mes de agosto. 

3.2.2 As solicita9oes de auxilio didatico-pedag6gico deverao ser entregues na 

Diretoria Sociopedag6gica (DSP), com antecedencia minima de 40 ( quarenta) dias corridos da 

realiza9ao do evento. Nao serao recebidos documentos fora do prazo. 

3.2.3 Os resultados das solicita9oes serao publicados mensalmente no endere9o 

eletronico http://spo.ifsp.edu.br, atraves do CPF do aluno. 

4. DOS REQUISITOS 

4.1 Para as modalidades esporte, cultura, inclusao digital e acesso e aprendizagem de 

estudantes com necessidades educacionais especificas: o projeto deve ser feito por servidor ativo do 

IFSP Campus Sao Paulo, pod en do este ser docente ( efetivo ou substituto) ou tecnico

administrativo. 

4.2 Na modalidade apo10 didatico-pedag6gico sao requisitos: ser aluno regularmente 

matriculado no IFSP/Campus Sao Paulo e frequentar regularmente as aulas. Estudantes menores de 

18 anos devem apresentar autoriza9ao para a participa9ao no evento, assinada pelo responsavel 

legal, com firma reconhecida em cart6rio ( conferir modelo no ANEXO III deste Edital), alem de ser 

obrigat6rio o acompanhamento por parte do professor orientador ou organizador do evento. 

4.2.1 Cabe ressaltar que a viabiliza9ao da participa9ao do docente nao sera por meio 

do PNAES e sim por outras politicas institucionais. 

5. DAS CONDI<;OES DE PARTICIPA<;AO NO PROGRAMA 

5.1 Na modalidade apoio didatico-pedag6gico poderao solicitar o(s) auxilio(s), estudantes 

do IFSP/Cfunpus Sao Paulo com apresenta9ao de trabalhos inscritos e aprovados ou com 

participa9ao no evento como ouvinte. 

5.1.1 Cada estudante tera direito, quando contemplado pelo beneficio, a 1 (uma) 

concessao para participa9ao em evento didatico-pedag6gico ao longo do anode 2015. 
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5.1.2 0 aluno podeni ser beneficiado com mms de 1 (uma) concessao para 

participayao em evento didatico-pedag6gico ao longo do ano de 2015 se o valor mensal previsto 

para custear os auxilios nao for atingido, sendo o pedido avaliado pela Comissao de A96es 

Universais. E importante ressaltar que a prioridade e atender ao aluno que esta requerendo o auxilio 

pela primeira vez no ano. 

5.1.3 Nos casos em que a participayao no evento seder no mes de agosto, a inscri9ao 

podera ser feita, mesmo nao cumprindo o prazo de 40 dias e o pagamento ocorrera na forma de 

reembolso. 0 aluno, no ato da inscri9ao, devera trazer todos os documentos exigidos no item 8 e 11 

deste edital. 

5.1.4 Nos casos em que a participayao em urn evento seja pre-requisite para outro 

evento de maior abrangencia, o estudante podera solicitar mais de 1 (urn) pedido de auxilio, nao 

caracterizando deferimento previo, mas sim, nova inscriyao respeitando todos os tn1mites que 

constam neste Edital. 

6. DA SELE<;AO 

6.1 As solicita96es de todas as modalidades de auxilio previsto neste Edital serao analisadas 

pela Comissao das A96es Universais do Campus Sao Paulo. No caso da modalidade de Apoio 

Didatico-Pedag6gico, essa analise sera subsidiada pelo parecer einitido pelo(a) Coordenador(a) de 

Curso no requerimento para participayao em eventos didatico-pedag6gicos. 

6.2 A comissao se reunira em Setembro para analise dos projetos de esporte, cultura, 

inclusao digital, acesso e aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especificas e 

tambem mensalmente para avaliar as solicita96es dos auxilios didatico-pedag6gicos. 

6.3 Para a analise dos projetos dos eixos: esporte, cultura, inclusao digital, acesso e 

aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especificas serao considerados os 

seguintes criterios: 

6.3.1 Pertinencia do projeto as modalidades de a96es universais; 

6.3.2 Prioridade para projetos que envolvam o maior numero de estudantes; 

6.3.3 Prioridade para projetos que promovam a integra9ao do estudante com a 

comunidade extema. 
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6.3.4 Distribui<;ao entre os cursos e eixos equitativamente, em casos onde tenha mais 

de uma inscri<;ao por eixo ou curso, sera selecionado urn projeto a fim de possibilitar a participa<;ao 

de todos os cursos e eixos nas modalidades de ensino. 

6.4 A analise das inscri<;5es da modalidade auxilio didatico-pedag6gico considerara os 

seguintes criterios: 

6.4.1 Para concessao do(s) auxilio(s), serao priorizados os solicitantes que, 

comprovadamente, forem apresentar trabalho; 

6.4.2 Prioridade para estudantes que participem de outros programas de assistencia 

estudantil do IFSP/Campus Sao Paulo; 

6.4.3 Em trabalhos com 2 (do is) ou mats autores, tera priori dade o autor que 

apresentar o trabalho. 

7. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTA<;AO NECESSARIA 

7.1 Os pedidos do(s) auxilio(s) e/ou projetos deverao ser entregues na Diretoria 

Sociopedag6gica no horario de funcionamento do Setor pelo(a) estudante ou responsavel pelo 

projeto de acordo como estabelecido no Item 3 deste edital. 

7.2 Documentos a serem entregues no ato da solicita<;ao do auxilio didatico-pedag6gico: 

7.2.1 Devera ser preenchido formulario de solicita<;ao, conforme ANEXO I; 

7.2.2 Devera ser entregue protocolo de inscri<;ao, conforme ANEXO II; 

7.2.3 Fotoc6pia dos documentos RG e CPF e do cartao bancario (ou outro 

documento que comprove os dados bancarios); 

7 .2.4 Os estudantes menores de 18 anos deverao apresentar tambem documento de 

autoriza<;ao, assinado pelo responsavel legal, com firma reconhecida em cart6rio, conforme 

ANEXO III. 

7.2.5 Comprovante do pagamento de inscri<;ao e programa<;ao completa do evento, 

no caso de participa<;ao como ouvinte; comprovante do pagamento de inscri<;ao, programa<;ao 

completa do evento e c6pia do aceite do trabalho em caso de apresenta<;ao de trabalho. 

7.3 Documentos a serem entregues no ato da solicita<;ao dos auxilios: acesso e aprendizagem 

de estudantes com necessidades educacionais especificas, cultura, esporte, inclusao digital: 
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7.3.1 Devera ser elaborado Projeto, conforme ANEXO IV e conjuntamente com este 

entregue o ANEXO V (lista de pagamento ), devidamente preenchido, sendo de 

responsabilidade do solicitante pelo projeto. 

7.4 Serao INDEFERIDAS as solicitac;oes que apresentem pendencias quanto a 
documentac;ao exigida neste Edital. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 0 valor dos auxilios/projetos aprovados serao depositados na conta do(a) estudante, de 

acordo com as informac;oes bancarias fomecidas . 

8.1.1 Nao serao realizados depositos em contas de terceiros, nem em contas 

conjuntas, salario ou que estejam inativas. 

8.2 A Diretoria Sociopedagogica nao se responsabiliza por atrasos no deposito dos valores 

devido a dados financeiros incorretos, domicilio bancario inexistente e atrasos nos repasses 

financeiros ocorridos pela Uniao. 

9. DA PRESTA<;AO DE CONTAS 

9.1 Prestac;ao de Contas dos projetos dos eixos: esporte, eultura, inclusao digital, acesso e 

aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especificas: 

9.1.1 0 responsavel pelo projeto devera apresentar relatorio sucinto, conforme 

ANEXO VI, e documentos que comprovem os gastos. Nao existindo comprovantes oficiais (notas 

fiscais, recibos, etc) cabe ao responsavel pelo projeto informar os gastos atraves de declarac;ao de 

proprio punho. Os documentos devem estar assinados e serem entregues ate 20 dias (vinte) apos 

execuc;ao final do projeto. 

9.1.2 0 responsavel pelo projeto que nao prestar contas ficara impedido de receber 

novos auxilios, bern como devera devolver o valor recebido a Uniao atraves de GRU. 

9.1.3 A entrega do relatorio para prestac;ao de contas deve ser feita pessoalmente na 

Diretoria Sociopedagogica, respeitando o horario de funcionamento do setor. 

9.2 Prestac;ao de Contas dos auxilios didatico-pedagogicos: 
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9.2.1 O(A) estudante selecionado(a) deveni entregar c6pia do certificado, relat6rio e 

avalia~ao da participa~ao devidamente assinados ate 20 (vinte) dias corridos ap6s o encerramento 

do evento, conforme ANEXO VII. 

9.2.2 0 aluno que participar de visita tecnica, deveni apresentar declara~ao do 

professor que acompanhou a atividade devidamente assinada. 

9.2.3 O(A) estudante que nao prestar contas ficara impedido de receber novos 

auxilios, bern como devera devolver o valor recebido a uniao atraves de GRU. 

9.2.4 A entrega do relat6rio para presta~ao de contas deve ser feita pessoalmente na 

Diretoria Sociopedag6gica, respeitando o horario de funcionamento do setor. 

10. DISPOSI<:OES FINAlS 

10.1 Qualquer proposta enviada fora do prazo estipulado neste Edital sera indeferida. 

10.2 E de responsabilidade do(a) estudante e/ou responsavel pelo mesmo, ou responsavel 

pelo projeto a logistica para participa~ao no evento, isto e, reserva de transporte, hospedagem, 

alimenta~ao e afins. 

10.3 A Dire~ao Geral do Campus Sao Paulo, por meio da Comissao de A~oes Universais, 

reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situa~oes nao previstas no presente Edital. 

10.4 Duvidas sobre o processo de solicita~ao das A~oes Universais poderao ser dirimidas na 

Diretoria Sociopedag6gica, via e-mail: sociopedagogico.spo@gma:il.com 
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EDITAL No 362/2015 
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL- PAE 

A<;OES UNIVERSAlS- CAMPUS SAO PAULO 
APOIO DIDATICO-PEDAGOGICO 

ANEXOI 
Requenmento para Solicita~ao de Auxilio Apoio Didatico-PedaJ!og•co 

AUXILIO(S) SOLICIT ADO(S): 
AUXILIO-INSCRI<;AO 
AUXILIO DESPESA (ALIMENTA<;AO E HOSPEDAGEM) 
AUXILIO-DESPESA (ALIMENTA<;AO) 
AUXILIO-TRANSPORTE 

1 DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE 
NOME COMPLETO: 
CPF: RG; 
ENDERE<;O COMPLETO; 

TELEFONE: TELEFONE CELULAR: 
E-MAIL 
DADOS BANCARIOS 
N°DOBANCO: 
AGENCIA: 
CONTA: 

PRONTUARIO: 
CURSO: ' 
TURMA/PERIODO: 
E BENEFICIARIO DE OUTRO PROGRAMA DE BOLSA NO IFSP/CAMPUS SAO PAULO? 
D Sim Qual? DNao 

2 DADOS SOBRE 0 EVENTO 
INSTITUI<;AO PROMOTORA: 
EVENTO: 

CIDADE: ESTADO: 
PERIODO: 
COM TRABALHO APROV ADO PARA APRESENTA<;AO NO EVENTO? 

D Sim DNao 
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OUTRAS INFORMA<";OES: 
QUAL A FORMA DE DESLOCAMENTO ATE 0 LOCAL DO EVENTO? 

MOTIVO DA SOLICITA<;AO: 

3PARECERDO(A)COORDENADOR(A)DECURSO 
0 estudante possui frequencia regular as aulas? D Sim DNao 

RED;: F;:::JERA
[)E E 

Justifique seu parecer (favonivel ou nao) em rela<;ao a participa<;ao do( a) estudante no evento citado 
e informe a importancia didatico-cientifica-pedag6gica do evento para a forma<;ao do( a) estudante: 

4 REQUERIMENTO E TERMO DE COMPROMISSO 
Ao Diretor Geral do Campus Sao Paulo 

Venho requerer analise, para efeito de concessao de auxilio a participa<;ao em evento 
didatico-pedag6gico, conforme dados e respectiva documenta<;ao anexa, responsabilizando-me 
integralmente pela veracidade das informa<;oes fomecidas, bern como pela autenticidade da 
documenta<;ao apresentada. 

Dessa forma, estou ciente de que deverei apresentar, no prazo maximo de 20 (vinte) 
dias corridos, ap6s meu retorno do evento, c6pia do certificado, relat6rio e avalia<;ao da participa<;ao, 
assim como comprovante de pagamento da inscri<;ao no evento. 

Sao Paulo/SP, de de 2015. --------
Estudante requerente: 
Assinatura: 

Coordenador(a) de Curso: 
Assinatura: 
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EDITAL N° 362/2015 
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL- PAE 

A<;OES UNIVERSAlS- CAMPUS SAO PAULO 
APOIO DIDATICO-PEDAGOGICO 

ANEXOII 
Protocolo de Inscri~ao 

SOLICIT ANTE: 
AUXILIO-INSCRI<;AO 
AUXILIO-TRANS PORTE 
AUXILIO DESPESA (ALIMENTA<;AO E HOSPEDAGEM) 
AUXILIO-DESPESA (ALIMENTA<;AO) 

Em I /2015. 

Assinatura do(a) solicitante 
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SOLICIT ANTE: 

EDITAL No 362/2015 
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL- PAE 

A<;OES UNIVERSAlS- CAMPUS SAO PAULO 
APOIO DIDATICO-PEDAGOGICO 

ANEXOII 
Protocolo de Inscric;ao 

AUXILIO-INSCRI<;AO 
AUXILIO-TRANS PORTE 
AUXILIO DESPESA (ALIMENT A<;AO E HOSPEDAGEM) 
AUXILIO-DESPESA (ALIMENTA<;AO) 

Em I /2015. 

Assinatura do( a) solicitante 
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EDITAL N° 362/2015 
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 

APOIO DIDATICO-PEDAGOGICO 
CAMPUS SAO PAULO 

ANEXO III 
Autoriza~ao para Participa~ao de Estudante com Idade Inferior a 18 anos em Eventos 

Didatico-Pedagogicos. 

Eu, ___________ _ ____ _________ ,RG ____ _ 

pelo(a) estudante 

regulannente 

matriculado no Instituto Federal de Educac;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo, Campus 

Sao Paulo, no curso , AUTORIZO sua participac;ao no 

CPF ______ ____ _ responsavel legal 

even to - - ------------------------------
Estado A no municipio 

participac;ao do aluno neste even to sera acompanhada do Professor 

Informo 

que, em caso de emergencia medica, poderei ser comunicado(a) pelo(s) telefone(s) 

Informo, tambem, que: 

O(a) estudante nao e alergico(a) a nenhum tipo de medicamento ( ). 

O(a) estudante e alergico(a) aos seguinte(s) medicamento(s): 

O(a) estudante possui plano de saude na empresa _ _ _ _________ e portara 

consigo a carteirinha. 

O(a) estudante nao possui plano de saude ( ). 

Sao Paulo, de de 2015. --------

Assinatura do( a) responsavel com firma reconhecida 
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EDITAL No 362/2015 
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL- PAE 

A<;OES UNIVERSAlS~ CAMPUS SAO PAULO 
ESPORTE, CULTURA, INCLUSAO DIGITAL E ACESSO E APRENDIZAGEM DE 

ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS 
ANEXOIV 

Projeto A.yoes Universais 

Instituto Federal de Educa.yao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - Campus Sao Paulo 

Projeto na Area de: 

( ) Esporte ( ) Cultura ( ) Inclusao digital 

( ) Acesso e aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais especificas 

Professor(a) I servidor(a) responsavel: 
Disciplina: I Curso e/ou Setor: 
Periodo de realiza<;ao do projeto: 
Nome do Projeto/ Atividade a ser desenvolvida: 

Objetivo e Resumo da A<;ao: 

' 

Memorial de gastos (especificar valor): 

A) Caso haja pagamento de auxilios financeiros para estudantes: 

14 
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Numero de alunos participantes: __ _ 

Auxilios solicitados: ( ) Alimentac;ao ( ) Transporte 

Alimentac;ao por aluno: ___ _ 
Total a ser gasto: ___ _ 

Transporte por aluno: ----
Total a ser gasto: __ _ 

Hospedagem (hotel) por aluno: ___ _ 
Total a ser gasto: ___ _ 

B) Caso haja outros gastos: 
Valor total: -----

Especificar: 

Professor e/ou Tecnico Administrativo Responsavel 

Coordenador de Area!Curso ou Setor 

Diretoria de Ensino 

( ) Hospedagem 

\ 

RED::: F=::•ERA_ 
')f :JUCA.,.AO 
rR~ ::1sc;1o ~At 
E =nn c C'IC~>. 

~ <;<,.; ' 
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EDITAL N° 362/2015 
ANEXO V- Lista de Pagamentos- Programa de Acoes Universais 

~ 
0 "'0 .... 

~ .. 
"'0 -~ ~ .... = .... - 0 <:J ~ = ~ -s = ~ <:J = -~ 0 = <~ = = 0 .. ~ ~ ell 0 
0 z ~ u ~ < u 

\, 

Total 

-~ -0 
~ 
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PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL- PAE 

A(:OES UNIVERSAlS- CAMPUS SAO PAULO 

RED::: F::DCR/: _ 
DF EuUCA 
PW"lHSSIO'\lAL 
r -C"lCd)GICA 

1 •• 

ESPORTE, CULTURA, INCLUSAO DIGITAL E ACESSO E APRENDIZAGEM DE 
ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS 

ANEXOVI 
Relatorio e Avalia-rao do Projeto 

Titulo do Projeto: 

Responsavel: 

Data/Periodo da execuyao 

Descri9ao da atividade realizada: 

A valia9ao dos Resultados 

17 



Nfunero efetivo de participantes no projeto Publico Intemo: 

Publico Extemo: 

Sao Paulo/SP, de de 2015. --------

(assinatura do responsavel) 

OBS: ANEXAR LIST A DE PRESEN<;A DOS PARTICIPANTES, QUANDO HOUVER. 
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EDITAL N° 36212015 
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL- PAE 

APOIO DIDATICO-PEDAGOGICOS- CAMPUS SAO PAULO 
ANEXOVII 

R I t' . A r - d P f . E t D"d 'f P d e a ono e va Ia~ao a ar ICipa~ao em ven o I a ICO- e agog1co 
PRONTUARIO: 

CURSO: PERIODO: 
EVENTO: 

I ._ 

TIPO(S) DE AUXILIO(S) RECEBIDO(S) DATA DE SAIDA: I 12015 ----
DATA DE CHEGADA: I 12015 

Como voce soube da existencia do Programa de Apoio a D Site do Campus Sao Paulo 
Participa<;ao em Eventos Didatico-Pedag6gico? D Divulga<;ao em sala de aula 
(se foro caso, assinale mais de uma altemativa) D Divulga<;ao em murais 

D Por colegas 
D Por professores 
D Por coordenador(a) 
D Por outra forma. 
Especifique: 

O(s) auxilio(s) para sua participa<;ao no even to foi(foram) D Sim 
suficiente(s) para atender a suas necessidades? 

DNao 
Voce teve dificuldade para participar do Programa? Se s1m, D Sim 
qual(is)? 

' DNao 

Houve dificuldade para o recebimento do(s) auxilio(s)? Se sim, D Sim 
qual(is)? 

DNao 

Ja havia participado anteriormente de algum evento didatico- D Sim 
pedag6gico? Se sim, qual e quando? 

DNab 

As atividades desenvolvidas contribuiram para sua forma<;ao academica? 
D Sim DNao 
Justifique: 

As atividades desenvolvidas contribuiram para sua forma<;ao pro fissional? 
D Sim DNao 
Justifique: 

19 
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Apresentou trabalho cientifico no evento do qual participou? D Sim 
Se sim, que tipo de trabalho? 
Houve ou haveni publica<;ao? 
Em que meio? 
Relate brevemente sua experiencia na apresenta<;ao do trabalho: 

Assinale o(s) beneficio(s) obtido(s) com a participa<;ao no evento: 
D Intercambio com estudantes do IFSP do mesmo curso. 
D Intercambio com estudantes do IFSP do curso(s) diferente(s). 
D Intercambio com estudantes de outras institui<;oes. 
D Intercambio com profissionais da area de seu curso. 
D Contato com outra institui<;ao de ensino. 
D Atualiza<;ao cientifica. 
D Conhecimento de novas tecnologias. 
D Outro(s): 

Comentarios adicionais: 

Obs.: favor anexar c6pia do certificado'de participa<;ao a este anexo. 

1 • ' 

DNao 

Sao Paulo/SP, de de 2015. ----------------

Assinatura do( a) estudante 
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