MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CÂMPUS SÃO JOSÉ

CHAMADA INTERNA SIMPLIFICADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE
ATIVIDADES PARA BOLSISTAS EM PROJETOS DE CURTA DURAÇÃO DE
PESQUISA E EXTENSÃO .
O Diretor Geral do Câmpus São José do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina (IFSC) faz saber, através dessa Chamada, que estão abertas as inscrições para submissão de
propostas de atividades para bolsistas financiados com recursos de custeio do Câmpus São José.

I – ATIVIDADES A SEREM CONTEMPLADAS PELOS PROJETOS

•

Pesquisa, com caráter de Iniciação Científica, visando: despertar vocação científica e incentivar
novos talentos potenciais entre estudantes dos cursos da instituição; proporcionar ao bolsista a
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; confrontar diretamente o aluno com os problemas
de pesquisa, estimulando assim o pensamento científico e a criatividade.

•

Extensão, vinculado a um projeto de desenvolvimento de atividades de extensão no Campus,
relacionadas a temas de relevância tecnológicas, sócio-culturais, esportivas ou ambientais.

2 – SUBMISSÃO DA PROPOSTA E APOIO CONCEDIDO
•

O projeto deverá ser apresentado utilizando o modelo anexo.

•

Os projetos poderão ser submetidos somente por servidores lotados no Câmpus São José.

•

Os projetos enviados serão avaliados pelo Conselho de Ensino do Câmpus São José.

•

A seleção dos bolsistas terá como critério as condições do aluno para o desenvolvimento da
atividade proposta.

•

A carga horária de trabalho do bolsista será de 20 horas semanais.

•

Serão selecionados até 4 projetos. Cada projeto poderá contemplar apenas uma bolsa para alunos dos
cursos da instituição e terá vigência até o final do período letivo de 2013, conforme característica do
projeto.

•

O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

6 – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES
−

Os resultados dos projetos contemplados neste edital serão apresentados em eventos específicos a
serem definidos pela Direção de Ensino ao longo do ano letivo de 2013.

−

Ao final o Coordenador do Projeto deverá entregar a Coordenação de Pesquisa ou Extensão um
relatório de atividades conforme o modelo a ser encaminhado ao Coordenador.

7 – CALENDÁRIO
Lançamento da Chamada

25 de julho de 2013

Entrega do projeto na Secretaria do Câmpus e indicação 25 a 30 de julho de 2013
do bolsista
Análise das propostas recebidas

31 de julho de 2013
Ensino)

(Conselho de

Divulgação dos Resultados e Recursos

1 de agosto de 2013

Vigência da bolsa

15 de agosto a 15 dezembro de 2013

Entrega do programa/projeto de revitalização

20 de dezembro de 2013
São José, 25 de Julho de 2013.

