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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PORTARIA N° 4658, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Regulamenta as atividadesde ensino, pesquisa
e inovação e extensão, previstos no art. 17da
Resolução n° 121 de 08 de dezembro de 2015.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Decreto de 5 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 6
de abril de 2017, seção 2, página 1,

CONSIDERANDO:

I. A necessidade de regulamentação das atividades de ensino, pesquisa e inovação e
extensão, previstos no Art. 17 da Resolução n° 121 de 08 de dezembro de 2015, que
referendou a Resolução n° 109 de 04 de novembro de 2015.

RESOLVE:

Art. Io. As atividades de Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão, previstas
no Art. 17 da Resolução n° 121. são aquelas listadas nos Anexos I e II.

Art. 2o. As atividades de Ensino, Pesquisa. Inovação e Extensão, previstas
no Art 1, devem ser submetidas na forma de propostas, para aprovação em edital,
programa ou atividade regulamentada pela reitoria.

§1. Os editais previstos nocapul deste artigo podem serpublicados porentidades ©eternas
ao IFSP, pelas pró-reitorias ou pelas coordenadorias/diretorias gerais de cadacampus.

§2. O IFSP, por meio de suas pró-reitorias de Ensino. Pesquisa. Extensão e Inova,
publicará pelo menos um edital em fluxo contínuo por ano.

§3. As propostas deverão conter, pelo menos, as seguintes informações: título, descrição,
público-alvo, participantes, data de início, data final, resultados esperados por semestre,
resultados esperados ao término do projeto e carga horária semanal prevista para cada
participante, respeitando os modelos específicos em cada edital.

§4. O IFSP deve garantir meios para a divulgação dos projetos desenvolvidos e seus
resultados/objetivos alcançados.

Art. 3o. Toda a atividade de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação deve
estar prevista no Plano Individual de Trabalho Docente (PIT), e deve estar acompanhado
dos resumos dos projetos aprovados. /XÍÀjV






















