
•QB
B3H
OHB
BB

INSTITUTO
FEDERAL

Sâo Paulo

Câmpus
Presidente Epitácio

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DIRETORIA-GERAL CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
COORDENADORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Edital n° 072/2018 - DRG-PEP

AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES EM EVENTOS

ABERTURA

A Diretora-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo - Câmpus Presidente Epitácio, Márcia Jani Cícero do Nascimento, no uso de suas
atribuições e por meio da Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, torna
público o presente edital e comunica aos interessados que estão abertas as inscrições
para viabilizar, por meio do Programa Institucional de Incentivo à Participação
Discente em Eventos (PIPDE), financiado pela Agência de Inovação e Transferência
de Tecnologia do IFSP (INOVA IFSP), a participação de alunos no evento Techstars
Global Startup Weekend Presidente Epitácio, para os estudantes regularmente
matriculados neste câmpus, nos cursos presenciais, em todas as suas modalidades,
observados os critérios em consonância com a Resolução n° 97, de 05 de agosto de 2014,
do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP).

1. OBJETIVO

1.10 presente edital tem como objetivo viabilizar a participação dos alunos no evento

Techstars Global Startup Weekend Presidente Epitácio - por meio da disponibilização

de recurso financeiro aos estudantes, para pagamento das inscrições.

1.2A participação estudantil no evento será realizada nos dias 09/11/2018 a 11/11/2018.

1.30 valor pago a cada estudante será de R$ 85,00 (inscrição), os recursos serão

viabilizados pelo PIPDE (INOVA IFSP), e não terão a obrigatoriedade de cobrir o valor

total de gastos do estudante.

2. DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

2.1 Os recursos para viabilizar a participação dos discentes no evento são provenientes do
INOVA IFSP, destinado para o pagamento das inscrições dos estudantes.

2.2 Para este edital será disponibilizado o valor total de até R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2.3 O valor do auxílio a ser pago a cada estudante será referente a taxa de inscrição no

evento Techstars Global Startup Weekend Presidente Epitácio.


















