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PROGRAMA DE BOLSA DISCENTE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  

  

MODALIDADE DE BOLSA DE ENSINO  

 

EDITAL Nº 026/2020, DE  03 DE SETEMBRO DE 2020.   

   

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo, campus Registro, por intermédio da Gerência Educacional, visando à 

regulamentação do Programa de Bolsa Discente, com base na Resolução do 

Conselho Superior do IFSP nº 568, de 05 de abril de 2012 e na portaria nº 1254, 

de 27 de março de 2013, torna público o presente Edital.   

  

1. DO OBJETIVO DO EDITAL   

1.1. O presente Edital destina-se a regulamentar a seleção de bolsista para o 
Programa de Bolsa Discente - Modalidade Bolsa de Ensino, do IFSP 

campus Registro, referente ao segundo semestre de 2020.   

1.2. O bolsista não terá sua função caracterizada como cargo ou emprego, 

não é gerado vínculo empregatício de qualquer natureza e, 

consequentemente, não tem validade para contagem de tempo de 

serviço.   

1.3. O valor da Bolsa de Ensino será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

conforme Portaria nº 347 de 20 de janeiro de 2014.     

1.4. O período de duração das bolsas será limitado à duração do Projeto ao 

qual o aluno bolsista estiver vinculado, conforme anexo I deste Edital.   

1.5. É vedada a divisão do valor de uma bolsa entre dois ou mais alunos.   

1.6. As atribuições do professor Responsável e do Bolsista estão 

apresentadas nos artigos 6º e 7º da Portaria 1254, de 27 de março de 

2013.   

  

2. DO PROGRAMA DE BOLSA – MODALIDADE BOLSA DE ENSINO   

2.1. O Programa Bolsa Ensino visa a apoiar a participação de alunos em 

atividades acadêmicas de ensino e projetos de estudos que contribuam 

para a formação integrada e para o aprimoramento acadêmico e 

profissional do aluno em sua área de formação.   
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2.2. Esse Programa constitui-se  uma atividade optativa  dentro dos cursos 

ofertados pelo IFSP- campus Registro, destinado ao aluno com matrícula 

e frequência  regular, em curso com carga horária  igual ou superior  a 

200 horas , que  não possua vínculo empregatício ,  priorizando-se 

aqueles com bom rendimento escolar, que por meio de seleção, após a 

assinatura do termo de compromisso, irão   executar  atividades  que 

complementem sua formação profissional, ética e social, sob orientação 

e acompanhamento do Professor responsável.    

2.3. Os bolsistas exercerão suas atividades em regime de 20 (vinte) horas 

semanais   sem qualquer vínculo empregatício com IFSP ou acúmulo de 

outra modalidade de bolsa.   

2.4. Os bolsistas deverão organizar seus horários de atividades, em comum 

acordo com o Professor responsável, não podendo tais horários 

coincidirem com suas atividades acadêmicas regulares.   

2.5. A formalização da Bolsa de Ensino ocorrerá por meio de Termo de 

Compromisso e Ficha de Cadastro para concessão da referida bolsa.   

2.6. O acompanhamento da Bolsa de Ensino será feito pelo Professor 

responsável pelo projeto, que supervisionará as atividades, preencherá e 

assinará o relatório de frequência e avaliação do(s) bolsista(s). Os 

relatórios deverão ser entregues na Diretoria Adjunta Educacional.   

2.7. Ao final do período de vigência do projeto, o professor deverá 

entregar PELO SUAP o relatório de acompanhamento de Bolsista 

devidamente preenchido e assinado. (ANEXO VI)    

   

3. DAS VAGAS   

3.1. As vagas disponíveis para seleção no segundo semestre de 2020 no 

IFSP Câmpus Registro serão distribuídas de acordo com o quadro 

disponível no anexo I.   

  

4. DOS CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS   

4.1. Os critérios para que o aluno do IFSP Câmpus Registro possa participar 

do processo seletivo são:   

I. Ser aluno do IFSP – Câmpus Registro, regularmente matriculado e 

assíduo;   

II. Estar matriculado ou já ter cursado uma das disciplinas que o 

habilite a realizar as atividades relacionadas ao projeto;   

III. Comprovar compatibilidade entre os horários de suas atividades 

acadêmicas e as propostas para o desenvolvimento daquelas 

próprias do projeto ao qual está vinculado;   
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IV. Participar de entrevista agendada com Professor responsável, caso 

necessário, após análise da documentação exigida no ato da 

inscrição;   

V. Não ter vínculo empregatício ou realizar estágio remunerado durante 

o período de vigência da bolsa;   

VI. Não acumular bolsa de qualquer outro programa.   

4.2. As inscrições ocorrerão dos dias 03 a 08 de setembro de 2020, por 

meio do envio de documentos para CRA pelo e-mail 

cre.rgt@ifsp.edu.br com a seguinte descrição: 

Título do projeto 

Nome do Professor responsável 

 

4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos 

necessários devidamente preenchidos e assinados:   

• Formulário de inscrição (anexo II)   

• Termo de compromisso para concessão de Bolsa de Ensino (Anexo III)   

*Não serão fornecidos os formulários. Cada aluno deverá 

providenciá-los, juntamente com demais documentos 

solicitados.    

4.3.1 Os documentos constantes no Formulário de Inscrição (Anexo 

II) deverão ser enviados juntamente com o referido formulário 

em cópia simples.   

4.3.2 Os documentos constantes no formulário de inscrição são: 

declaração de matrícula e cópia do cartão do banco.   

 4.3.3  Não serão aceitos formulários incompletos e sem assinatura.   

4.3.4 Para inscrição do candidato, não é necessária a assinatura do 

professor responsável pelo projeto no termo de compromisso 

(Anexo III)   

4.3.5 O professor responsável pelo projeto deverá assinar o Termo de 

Compromisso (Anexo III), dos candidatos selecionados, em 

até três dias após a divulgação dos resultados.   

4.3.6  Não serão homologadas inscrições com documentação 

incompleta.   

4.4. A inscrição do candidato implica o compromisso de aceitar as condições 

estabelecidas neste Edital e portarias regulamentadoras.   

  

mailto:cre.rgt@ifsp.edu.br
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5. DO PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO   

5.1. O Processo de seleção ocorrerá em duas etapas:   

1ª etapa (eliminatória): entrega do Formulário de inscrição (Anexo II) 

devidamente preenchido e assinado.   

2ª etapa (classificatória): análise e seleção dos candidatos aprovados 

na primeira etapa pelo Professor Responsável pelo Projeto.   

5.2. A CRA enviará por e-mail a documentação referente às inscrições 

dos alunos aos professores responsáveis por cada projeto.   

5.3. Caberá ao professor responsável pelo projeto realizar a 

entrevista com os alunos entre os dias 09 e 12 de setembro de 

2020, de forma não presencial. 

*O estudante que não participar das entrevistas nos dias e horários 

preestabelecidos estará automaticamente excluído do processo de 

seleção.    

5.4. Caberá ao Professor responsável pelo Projeto a classificação e/ou 

desclassificação dos candidatos pelo não cumprimento do edital ou 

não atendimento aos requisitos referentes às características do 

Bolsista para o desenvolvimento do Projeto.   

5.5. Caberá ao Professor responsável pelo projeto a entrega do 
resultado referente à classificação dos candidatos (Anexo V 
neste anexo deverá constar apenas o prontuário e a 
classificação dos estudantes), e inclusão dos documentos no 
processo, impreterivelmente dia 14 de setembro de 2020 pelo 
processo inicial de envio do projeto pelo SUAP. 

5.6. O Professor responsável pelo projeto que não respeitar os prazos 

definidos terá sua proposta automaticamente cancelada.   

5.7. Os candidatos serão convidados a desenvolver o projeto seguindo 

a ordem classificatória e seguindo as etapas do processo.   

5.8. Será somente realizado um 2º pagamento mediante justificativa por 

escrito e com deferimento da Diretoria Adjunta de Ensino. Não 

serão realizados novos pagamentos aos alunos que, após o 1º 

repagamento, não retirarem o recurso na data estipulada.   

5.9. O pagamento depende do repasse da verba para o câmpus, desse 

modo podem ocorrer atrasos no recebimento da Bolsa.  

  

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

6.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no site do 

campus Registro a partir das 16 horas do dia 15 de setembro 

de 2020.  Os alunos classificados, de acordo com o número de 

bolsistas de cada projeto, deverão realizar com os professores 

orientadores a conferência dos documentos no dia 16 de 

setembro de 2020.  
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7. DO ACESSO AO PROGRAMA DE BOLSA ENSINO   

7.1. Após a divulgação do resultado, o aluno será automaticamente 

vinculado ao Programa de Bolsa Discente- modalidade Bolsa de 

Ensino, como bolsista e poderá iniciar suas atividades no projeto 

entrando em contato diretamente com o Professor responsável.   

7.2. O bolsista deve agir de forma responsável no desenvolvimento de 

suas ações.   

7.3. O aluno bolsista deverá obedecer as regras e normas 

estabelecidas pela instituição.   

7.4. O bolsista deverá entregar ao professor responsável no último 

dia útil de cada mês o relatório de Frequência e Avaliação 

(Anexo IV) relativo às atividades do mês corrente, devidamente 

preenchido, assinado e em arquivo PDF ao Professor 

responsável pelo projeto.   

7.5. A não entrega ou atraso, bem como o preenchimento incorreto do 

relatório de Frequência e Avaliação (Anexo IV) poderá acarretar a 

suspensão da bolsa no mês subsequente.  

  

8. SÃO ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR RESPONSÁVEL   

8.1. Elaborar projeto da disciplina, ou projeto coletivo, pelo qual será 

responsável;   

8.2. Participar do processo seletivo do bolsista, comparecendo às 

entrevistas agendadas;   

8.3. Indicar atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas sob sua 

responsabilidade, estabelecer a carga horária e o horário em que o 

bolsista deverá realizá-las;   

8.4. Supervisionar as atividades dos bolsistas ligados ao projeto do qual 

é responsável;   

8.5. Preencher e assinar, mensalmente, o relatório de frequência e 

avaliação do bolsista referente ao mês anterior, no primeiro dia útil 

do mês;   

8.6. Avaliar, após o desenvolvimento do projeto, o relatório entregue 

pelo bolsista, encaminhando-o, para arquivamento, para a 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino.  

  

9. DO DESLIGAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA   
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9.1. A solicitação para substituição do bolsista   de ensino poderá ser 

feita pelo Professor responsável, desde que apresentada 

justificativa e seguindo a ordem de classificação dos candidatos.   

9.2. O próprio bolsista poderá solicitar ao professor responsável pelo 

projeto o desligamento do Programa Bolsa Discente – Modalidade 

Bolsa de Ensino.   

9.3. A ausência da entrega do relatório de Frequência e Avaliação pelo 

bolsista por dois meses consecutivos implicará o desligamento 

automático do aluno do programa de Bolsa Discente – modalidade 

Bolsa de Ensino.   

9.4. O aluno desligado por motivo exposto no item 9.3 não poderá 

migrar para qualquer modalidade de Bolsa Discente.  

  

10. DISPOSIÇÕES FINAIS   

10.1. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.   

10.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital 

serão resolvidas pela Direção Geral do Campus Registro.   

10.3. A qualquer tempo este Edital poderá ser revogado ou anulado, no 

todo ou em parte, por motivo de interesse público, sem que isso 

implique direito de indenização de qualquer natureza.   

  

  

Walter Augusto Varella  

Diretor-Geral do Campus Registro  
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ANEXO I   

PROJETOS DE BOLSA DE ENSINO 

PROGRAMA DE BOLSA DISCENTE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

MODALIDADE DE BOLSA DE ENSINO 

EDITAL 026/2020 

 

Título do Projeto: Edição de vídeos e animações para as disciplinas de Artes e 

Matemática  

Professor Responsável: Douglas Daniel   

Número de Bolsistas: 3, respeitando o seguinte critério: 

     1 - Curso Técnico Integrado em Edificações 

     1 - Curso Técnico Integrado em Logística 

     1 - Curso Técnico Integrado em Mecatrônica 

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

    RESUMO:  

O presente projeto tem por objetivo desenvolver animações e edições de vídeos que 

serão utilizadas em materiais didáticos de aulas assíncronas de Artes e Matemática 

nas turmas dos primeiros e dos segundos anos dos cursos integrados em 

Edificações, Logística e Mecatrônica do Instituto Federal de São Paulo 

(IFSP/Câmpus Registro). Para alcançar tal objetivo, solicita-se três alunos bolsistas 

para desenvolver o projeto conjuntamente com os três professores de Matemática e 

Artes das referidas turmas. As bolsas discentes e o projeto se justificam dado o 

retorno das aulas de forma remota e a emergente necessidade de criação de 

materiais didáticos que incorporem as potencialidades das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) para o ensino e a aprendizagem de Matemática e 

Artes. Como resultado esperado, busca-se a criação de animações e materiais 

didáticos que auxiliem na aprendizagem matemática e artística dos estudantes, bem 

como dos bolsistas envolvidos no projeto. 

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

Os estudantes bolsistas devem atender aos seguintes critérios: 
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 Ter facilidade para trabalhar em equipe; 

 Ter conhecimento das funções básicas de edição de vídeos e/ou criação de 

animações; 

 Possuir computador para poder realizar as edições; 

 Estar matriculado em um dos cursos integrados em Mecatrônica, Logística ou 

Edificações (será uma vaga por curso). 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A 

REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS   

 

Não há pré-requisitos de disciplinas que o discente deve ter cursado para se 
submeter ao processo. 

 

 

 

 

Título do Projeto:  Jovens Mentores de Empreendedorismo  

Professor Responsável: Ronise Suzuki de Oliveira   

Número de Bolsistas: 2   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

    RESUMO:  

 

              A mentoria representa um relacionamento entre uma pessoa mais 

experiente (mentor) e outra menos experiente (mentorado) com o propósito de 

fomentar, sobretudo, o desenvolvimento do mentorado. Nessa relação de mentoria, 

o mentorado vai adquirindo competências, autoconfiança e comportamentos 

positivos que têm o objetivo de contribuir com o processo de tomada de decisões 

quanto aos seus objetivos e sua trajetória pessoal e profissional.  De acordo com 

Alarcao e Simões ( 2011), cada vez mais a mentoria é considerada como uma 

intervenção válida como estratégia destinada ao incremento do desenvolvimento dos 

jovens e centra-se em seu carácter pedagógico como veículo promotor de 

competências, sejam elas pessoais, sociais ou técnicas fundamentadas em uma 

visão positiva do desenvolvimento humano e do protagonismo da pessoa na 
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construção de seu próprio conhecimento. O mentor é considerado uma pessoa mais 

experiente para ensinar/orientar outra pessoa com menos familiaridade, experiência 

com um determinado assunto.  

Segundo Ladyshewsky, 2006 citado por Freire e Silva (2014) “há estudos empíricos 

significativos que demonstram os benefícios da mentoria entre os pares no processo 

de aprendizagem colaborativa e cooperativa.  

Dentro desse contexto o objetivo desse projeto de ensino e dar continuidade ao 

projeto jovens mentores de empreendedorismo iniciado no primeiro semestre e  dar 

continuidade as atividades e realização das oficinas de empreendedorismo os 

conhecimentos adquiridos na disciplina empreendedorismo com os colegas que 

ainda não vivenciaram as disciplinas de empreendedorismo e inovação e tão pouco 

tiveram acesso as metodologias modernas no desenvolvimento de negócios 

inovadores.  

Os mentores apoiaram o processo de disseminação do ensino das ferramentas de 

modelagem de negócios para desenvolvimento de projetos de negócios inovadores 

nas disciplinas de Empreendedorismo auxiliando os alunos que cursam a disciplina 

para desenvolvimento da modelagem de negócios fundamentadas na metodologia 

LEAN. Além de apoiar os colegas no desenvolvimento do negócio com o apoio das 

ferramentas da modelagem estratégica os mentores apoiaram no desenvolvimento 

de um tutorial que ficará disponível on-line para que mais estudantes tenham acesso 

a esse conhecimento. O material de apoio a ser desenvolvido contará com a 

elaboração de vídeos curtos, manual e fanpage para apoiar o atendimento dos 

alunos.  

O resultado esperado com esse projeto são: contribuir para o aprimoramento 

acadêmico e profissional dos bolsistas, formar uma rede de jovens mentores e 

disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação no Câmpus. Os bolsistas 

serão estimulados a utilizar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de gestão e 

empreendedorismo, além de aperfeiçoar sua capacidade criativa, de gestão no 

desenvolvimento de projeto e sua capacidade de trabalhar e se expressar em grupo.  
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Na medida que os materiais forem desenvolvidos os mentores além de atender os 

alunos com dificuldade no desenvolvimento da modelagem de negócios organizarão 

grupos de discussão para os temas correlatos ao empreendedorismo e inovação e 

serão realizadas 2 oficinas para divulgar o Projeto Jovens Mentores de 

Empreendedorismo e Inovação. As oficinas estão programadas para acontecer em 

setembro e outubro.  

Etapas do desenvolvimento do projeto 

1- Divulgação da seleção de bolsistas Jovens Mentores de 

Empreendedorismo e Inovação 

2- Seleção de bolsistas 

3- Oficina com os bolsistas da metodologia leancanvas e ferramentas de 

gestão de projetos 

4- Roda de conversa com os bolsistas para estabelecer as metas de 

continuidade do projeto 

5- Divisão de tarefas entre os bolsistas 

6- Organização dos registros de atendimento  

7- Divulgação do material desenvolvido para as oficinas de 

empreendedorismo 

8- Atendimento aos alunos 

9- Realização das Oficinas Jovens mentores de empreendedorismo e 

inovação  

10- Elaboração de relatório de resultados  

11- Elaboração de relatório individual dos bolsistas 

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

 

Ser aluno do curso técnico subsequente ou integrado de logística ou mecatrônica, ou 

engenharia de produção 

Ter cursado a disciplina empreendedorismo 

Dominar as ferramentas de modelagem de negócio LEANCANVAS, Pitch, 

modelagem estratégica e analise SWOT 

Ter disponibilidade de tempo 

Ser comunicativo 
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Habilidade de trabalhar em grupo 

Dominar ferramentas de edição de vídeo  

Gostar de empreendedorismo e inovação 

Gostar de escrever 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A REALIZAR 

AS ATIVIDADES PREVISTAS  

 

Disciplinas Curso  

Disciplina Curso 

Empreendedorismo e 

Inovação 

Curso Mecatrônica Subsequente 

Empreendedorismo e 

Segurança Trabalho 

Curso Mecatrônica Integrado 

Empreendedorismo  Curso Logística Subsequente 

Empreendedorismo  Engenharia de Produção 

 

 

Título do Projeto: A escravidão em perspectiva: uma análise da persistência do 

escravismo na sociedade brasileira  

Professor Responsável: Eder da Silva Ribeiro  

Número de Bolsistas: 02 (dois) 

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

 

RESUMO: 

 

Desde o colapso do Império Romano, a escravidão deixou de ser o sistema de 

trabalho preponderante nas atividades agrícolas do mundo ocidental. Somente na 

segunda metade do século XV portugueses e espanhóis recriariam o escravismo 

para a utilização na produção açucareira nas Ilhas Atlânticas (Canárias, Madeira e 

São Tomé). O relativo sucesso desse sistema de trabalho levou os portugueses a 

transportá-lo para a colonização portuguesa na América, a partir do século XVI 

(MILLER, 1997). 
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Com base na experiência atlântica, a Coroa portuguesa passou a estimular a 

construção de unidades açucareiras no Brasil em meados de 1530, muito embora a 

consolidação da produção açucareira só se tenha verificado após a década de 

1570, quando o produto brasileiro ganhou espaço nos centros mercantis do Norte 

da Europa e passou a se articular ao tráfico atlântico de escravos (MARQUESE, 

2006). Inicialmente, durante o processo inicial de montagem dos Engenhos de 

açucar, a mão-de-obra predominantemente utilizada foi a indígena, na forma 

escrava em sua esmagadora maioria. As recorrentes epidemias de varíola e 

sarampo, responsáveis pela alta mortalidade da população nativa, o aprimoramento 

do tráfico africano, sobretudo após a conquista de Angola em fins do século XVI, e a 

parcial proibição da escravização de indígenas pela Igreja católica, contribuíram 

para o aumento do uso de africanos escravizados como força de trabalho na 

produção açucareira. Para se ter uma ideia em termos quantitativos desse aumento, 

segundo estimativas de luiz Felipe de Alencastro, o número de trabalhadores 

escravizados trazidos da África saltou de aproximadamente 40 mil no último quartel 

do século XVI (1576-1600) para cerca de 150 entre os anos de 1601 e 1625 

(ALENCASTRO, 2000). 

Após um curto período de desaceleração do ritmo de entrada de cativos africanos 

em decorrência das invasões estrangeiras no quarto de século seguinte, o tráfico 

recobrou sua força na segunda metade do século XVII. Apesar da conjuntura 

adversa, resultante da concorrência da produção açucareira nas Antilhas, da 

elevada taxação do açúcar brasileiro e da consequente restrição a parte do 

mercado europeu, os senhores de engenho conseguiram manter uma produção 

relativamente estável. Para tanto, foi fundamental o controle exercido sobre áreas 

fornecedoras de escravos na África, principalmente Angola. A garantia de um fluxo 

contínuo de escravos a baixo custo permitiu não só a introdução de cerca de 360 

mil africanos escravizados nesse período, como também viabilizou a atividade 

econômica açucareira (MARQUESE, 2006). 

Durante o auge da mineração, no século XVIII, os números do tráfico negreiro 

alcançaram os mais altos patamares do período colônial. Entre 1701 e 1760, 

entraram no Brasil aproximadamente 958,4 mil indivíduos trazidos à força da África 

(ALENCASTRO, 2000). Nessa conta não estão contabilizados os que morriam a 

bordo do tumbeiros, como eram chamados os navios negreiros. Joseph Miller fez 

um cáculo assustador da mortalidade de escravos até o desembarque nos portos de 

destino. Ainda na África, entre 40% e 45% morriam entre os locais de captura e o 

litoral. Dos que restavam, entre 10% e 15% morriam à espera do embarque. Entre 

os sobreviventes que eram embarcados para a América, 10%, em média, morriam 

na travessia do Atlântico. O processo de venda e transporte dos africanos 

escravizados para os locais de trabalho ainda ceifava a vida de outros 5%, 

evidenciando todos os horrores da engrenagem da escravidão africana. Ainda de 

acordo com as estimativas de Miller, do total de indivíduos capturados no interior da 

África, aproximadamente 60% morreram até chegarem ao seu destino (MILLER, 

1988). 

 Apesar dos números impressionantes de cativos africanos desembarcados no 

Brasil em decorrência da descoberta do ouro, o período que compreende os 

aproximadamente 40 anos anos entre o desembarque da família real no Brasil, em 
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1808, e o fim definitivo do tráfico de escravos, em 1850, foi ainda mais impactante, 

alcançando a cifra de 1,4 milhão de escravos, ou 40% do número total de africanos 

vindos como escravos para o Brasil, não obstante o fato do tráfico ter sido proibido 

no Brasil em 1831 (CONRAD, 1978). O não cumprimento dessa lei proibitiva se 

explica, entre outras razões, pela pressão exercida pelo avanço da produção 

cafeeira, na medida em que o Brasil ia se tonando o principal produtor mundial 

desse produto ancorado no sistema de trabalho escravista de longa duração, e nas 

imbricações sociais e políticas que colocaram os Barões do café à frente do 

pocesso de formação e consolidação do Estado imperial brasileiro (MATTOS, 

1987). 

A extinção do tráfico atlântico de escravos, em 1850, não significou, contudo, o fim 

da escravidão no Brasil, que sobreviveu ainda até sua completa abolição pela Lei 

Áurea, em 1888. Inicialmente, as fazendas de café puderam contar com a reposição 

de cativos através da intensificação do tráfico interprovincial e com algum nível de 

cativos contrabandeados. Todavia, o aumento da resistência e das revoltas 

escravas, a oposição do movimento abolicionista e a crescente pressão 

internacional pelo fim da escravidão levaram, paulatinamente, a uma substituição do 

trabalho escravo pelo trabalho livre assalariado, especialmente por meio da 

chegada de imigrantes europeus (CHALHOUB, 1990; EISENBERG, 1989). É 

importante destacar que a resistência escrava acompanhou a história da escravidão 

no Brasil, sendo inclusive responsável por arrancar diversas concessões das 

autoridades e dos senhores de escravos, contrariando o clássico entendimento que 

percebia o escravo como “coisa” (LARA, 2007).  

É inegável, no entanto, que a abolição da escravidão não foi capaz de ampliar a 

cidadania e incorporar os ex-escravos efetivamente à sociedade brasileira. Nesse 

sentido, a migração forçada de milhões de africanos forjou de forma decisiva a 

estruturação do racismo no Brasil, concebendo uma estrutura social que naturaliza 

e normatiza certos padrões e regras baseadas em princípios discriminatórios de 

raça. O racismo, assim, resultou de um processo social, histórico e político cujos 

mecanismos perpetuaram discriminações sistemáticas contra os negros (ALMEIDA, 

2018). Mas ainda convém lembrar que o relativo acesso à posse dos escravos, 

dada sua distribuição por diferentes faixas de riquezas, criou um ambiente que 

perpetuou a herança portuguesas de conceber o trabalho manual como uma  

atividade hierarquicamente inferior. Uma percepção como essa acabou contribuindo 

para um imaginário social, especialmente entre as elites brasileiras, que 

compreende a exploração do trabalho como parte constitutiva da formação social do 

Brasil. 

É justamente essa herança da escravidão e a busca incessante pelo aumento dos 

lucros que explicam, em grande medida, o porquê do trabalho escravo ainda não ter 

sido erradicado no Brasil. Mas se antes o escravismo era respaldado pela lei, muito 

embora humanamente condenável, a escravidão contemporânea é ilícita, ocorrendo 

de maneira clandestina, ancorada diretamente na pobreza dos escravizados. O 

desemprego leva muitas pessoas a acreditarem em falsas promessas de empregos 
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ou aceitarem todo tipo de humilhação e sobrecargas de trabalhos, muitas vezes 

sem qualquer remuneração, ocasionando situações que se assemelham à 

escravidão colonial (FIGUEIRA, 2004). 

As ações dos poderes públicos contra as formas como a escravidão contemporânea 

se expressa são ainda muito incipientes, quando não completamente ineficazes. 

Faltam ainda regras mais duras que sejam capazes de coibir essas práticas. Uma 

das razões, sem dúvidas, reside no fato de que as empresas ou os proprietários das 

grandes fazendas escravistas na atualidade, tendo em vista que a maioria dos 

episódios de trabalho escravo estão concentrados nas áreas rurais, é a íntima 

relação entre os interesses políticos e econômicos no Brasil. A natureza sigilosa, o 

pouco acesso às informações das pessoas recrutadas e a dificuldade de acessar as 

localidades de exploração também são obstáculos que contribuem para a 

perpetuação das formas de trabalho em condições análogas à escravidão. 

Tendo em consideração esse contexto mais amplo que, de alguma forma, foram 

importantes para moldar a sociedade brasileira, essa pesquisa se propõe a 

investigar a atuação de uma fábrica chamada Plena, que funcionou na cidade de 

Eldorado, em São Paulo, no bairro CBR e que, ao que tudo indica, confeccionava 

para grandes marcas de grife.   

 

- Objetivos: 

 

1) Compreender a dinâmica da escravidão no Brasil através de leituras 

bibliográficas; 

2) Refletir sobre as formas de escravidão contemporânea; 

3) Analisar a atuação da fábrica Plena, que estava situada no bairro CBR, em 

Eldorado – SP; 

 

- Hipótese: 

 

A perpetuação de um imaginário escravista na sociedade brasileira contribuiu para 

que a fábrica Plena, que outrora esteve establecida no Bairro CBR, em Eldorado – 

SP, mantivesse formas de trabalho em condições análogas à escravidão, não 

pagando salários e diversos direitos e ainda exigindo uma sobrecarga de trabalho 

de seus funcionários. 

 

- Metodologia: 

 

A compreensão da dinâmica da escravidão será realizada através da leitura 

bibliográfica e o estudo das fontes ocorrerá por meio da análise de conteúdo. A 

hipótese apresentada será verificada por meio de entrevistas que serão realizadas 

através de formulários criados no Google Forms. 
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PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

 

O(A) aluno(a) deve ter interesse pela leitura e pesquisa na área de História e 
estar atento(a) às discussões políticas do Brasil atual. 

 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A 

REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS  

 

Disciplinas Curso  

História A partir do 2º ano do curso técnico em logística 

integrado ao ensino médio. 

 

 

Título do Projeto: Aproveitamento dos resíduos do palmito no Vale do Ribeira 

por meio da aplicação na construção civil  

Professor Responsável: Rodrigo Costa Batista   

Número de Bolsistas: 2   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

    RESUMO:  

Atualmente a região do Vale do Ribeira é a maior produtora de palmito do estado de 
São Paulo. Juntamente aos benefícios socioeconômicos obtidos pela exploração 
agroindustrial das atividades vinculadas à produção e industrialização do palmito na 
região, a geração de resíduos surge como uma problemática para o meio ambiente e 
para os responsáveis envolvidos neste processo. Artigos científicos apontam que 
após o beneficiamento do palmito, de todo o material processado, aproximadamente 
70%são resíduos. Ou seja, de uma “haste” de 2.600 g, aproximadamente 1.820 g 
são resíduos, e apenas 780 g são efetivamente aproveitados para consumo. Sendo 
assim, tomando como exemplo uma fábrica que beneficia em média 3.000 hastes 
por dia, o resíduo gerado equivale em torno de 5,5 t, o que representa, em um mês 
de 24 dias úteis, aproximadamente131 t por mês. Prospecções realizadas em 
fábricas no Vale do Ribeira apontam uma produção média mensal de resíduos do 
palmito na região de 786 t. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é avaliar a 
viabilidade do reaproveitamento dos resíduos do palmito da região do Vale do 
Ribeira, por meio da aplicação destes resíduos em materiais utilizados na 
construção civil, visando propor alternativas aos problemas apresentados, fortalecer 
os laços com a comunidade local e contribuir como desenvolvimento sustentável da 
região. 
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PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

 

 Ser aluno regularmente matriculado no curso técnico em edificações 

integrado ao ensino médio; 

 Ter frequência superior a 80%;  

 Ter apresentado bom desempenho nas disciplinas de Resistência dos 

Materiais e Tecnologia de Construção Civil; 

 Disponibilidade de 20 horas semanais; 

 Ser interativo e participativo; 

 Ter conhecimento básico em word e excel. 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A 

REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS  

Disciplinas Curso  

Resistência dos Materiais Curso técnico em edificações 

Tecnologia de construção civil Curso técnico em edificações 

   

Observação: Alunos que se enquadrarem nos requisitos do edital passarão por 

um processo de avaliação por meio de entrevista em data, hora e link a ser 

disponibilizado. 

 

 

Título do Projeto: Monitoria de atividades de programação   

Professores Responsáveis: Michelle de Oliveira Parreira Ruwer, Sérgio 

Augusto Godoy   

Número de Bolsistas: 01 

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

    RESUMO:  

Há uma complexidade no processo de aprendizado de programação. Os alunos 

na fase introdutória de aprendizagem das sequências de operações lógicas não 

possuem base sólida dos conhecimentos de matemática e pouca habilidade de 

realizar raciocínios lógicos de rotina simples. O baixo rendimento dos alunos nas 
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disciplinas de matemática ao longo do ensino fundamental e médio onera o 

aprendizado nas disciplinas de programação, em que o aluno necessita 

desenvolver uma boa capacidade lógica. E com as mudanças que a Pandemia 

acarretaram nos formatos das disciplinas, as dificuldades dos alunos 

aumentaram bastante, tanto com relação ao aprendizado da disciplina quanto 

com relação à falta das aulas presenciais e à forma de acesso aos conteúdos, 

que passaram a ser virtuais. Este projeto de monitoria propõe colaborar no 

aprendizado das disciplinas de programação do curso de engenharia de 

produção e Mecatrônica. A monitoria proporcionará aos alunos do campus: 

horários diferenciados; auxílio no déficit de aprendizado; auxílio no 

desenvolvimento das listas de exercícios propostas pelos professores da 

disciplina; consultoria dos códigos-fonte dos trabalhos; auxílio aos alunos no 

acesso e utilização das ferramentas utilizadas pelas às atividades online do 

curso, como por exemplo no acesso dos alunos ao SUAP, email institucional, 

Moodle e MS Teams.  

Para o aluno monitor: a experiência de acompanhar o desenvolvimento de 

aprendizado dos alunos o capacitará para atividades que complementam sua 

formação profissional, ética e social, além de interagir com o docente 

responsável pela disciplina, ampliando ações pedagógicas. 

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

 Disponibilidades de Horários; 

 Assíduo (a); 

 Respeitoso (a); 

 Pró-Ativo (a); 

 Ético(a); 

 Responsável; 

 Paciência em ajudar os outros; 

 Boa capacidade de explicação; 

 Bom conhecimento em matemática e boa lógica; 

 Ter conhecimento em planilhas eletrônicas (EXCEL); 

 Ter bom desenvolvimento em linguagens de programação; 

 Ter boas notas em disciplinas de programação; 

 Boa capacidade de interação e iteração entre os alunos. 
 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A 

REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS  

Disciplinas Curso  

Linguagem de Programação I Engenharia de Produção 
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Título do Projeto: MONITORIA PARA NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA 

PARA O ENSINO SUPERIOR.  

Professor Responsável: ORLANDO EDUARDO DA SILVA FERRI / EGIDIO 

COSTA FILHO   

Número de Bolsistas: 01   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

RESUMO:  

As disciplinas de Fundamentos da Matemática e Vetores e Geometria Analítica têm 

como objetivo principal consolidar conteúdos fundamentais de Matemática para 

auxiliar no tratamento de assuntos relacionados às disciplinas do período atual e 

subsequentes, permitindo o nivelamento dos alunos bem como relacioná-la com os 

demais componentes curriculares do curso. Já a disciplina de Introdução às 

Equações Diferenciais Ordinárias, que é uma continuidade do Cálculo Diferencial 

(Funções de uma variável) é conhecida pelos altos índices de reprovação nos 

cursos nas áreas de exatas, contribuindo potencialmente para a evasão desses 

cursos. Sendo assim, neste projeto apresenta-se uma proposta de monitoria que 

visa levar o aluno a ter um melhor aproveitamento nas disciplinas de Fundamentos 

da Matemática e Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. A participação de 

alunos que já passaram por esta experiência, traz uma nova perspectiva e pode 

mostrar aos colegas a importância destas disciplinas e a necessidade de um 

entendimento mais profundo para uma melhor percepção entre as diversas 

disciplinas, de maneira que possa aplicar seus conhecimentos e conseguir 

acompanhar o curso. 

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

 

 Interesse pelo processo de ensino-aprendizagem e pelo material trabalhado nas 
disciplinas de Fundamentos da Matemática, Vetores e Geometria Analítica e 
Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. 

 Disponibilidade de tempo para encontros semanais com o professor orientador por 
videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams ou equivalente, além de 
comprometimento. 

 Iniciativa no processo de ensino-aprendizagem tanto no estudo e preparação dos 
materiais quanto na atuação em atividades síncronas e assíncronas. 

 Responsabilidade com o que será requisitado do monitor pelo professor orientador.  

 Senso crítico para discutir e propor questões pertinentes à experiência da monitoria 

remota. 
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ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A 

REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS  

 

Disciplinas Curso  

Fundamentos da Matemática  Licenciatura em Física ou Engenharia de 
Produção 

Vetores e Geometria Analítica Licenciatura em Física ou Engenharia de 
Produção 

Funções de uma variável Licenciatura em Física ou Engenharia de 
Produção 

Introdução às Equações 
Diferenciais 

Licenciatura em Física ou Engenharia de 
Produção 

   

 

 

Título do Projeto: Monitoria das disciplinas de Cálculo e Física do 1° e 2° 

Semestres.  

Professor Responsável: Ivelton Soares da Silva; Tales Costa de Freitas   

Número de Bolsistas: 1 (Um)   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

 RESUMO:  

O Projeto aqui apresentado é voltado para monitoria das disciplinas que envolvem 

cálculo no 1° Semestre e no 2° semestre do Curso de Física. Já é sabido que as 

disciplinas que envolvem cálculo no curso de Física são objeto de bastante 

reclamação por parte dos alunos. Os motivos são diversos, entre eles a formação 

deficitária que esses alunos apresentam ao chegarem no nível superior. Falta-lhes 

uma base matemática sólida. A formação de professores de Física exige 

conhecimentos sólidos em disciplinas de Cálculo e de Física. O aluno da 

Licenciatura em Física que for monitor para essas disciplinas terá a oportunidade de 

produzir material digital com conteúdo de Cálculo e de Física para os estudantes do 

1° semestre e do 2° semestre, além de enriquecer o seu conhecimento nessas áreas 

vai também lhe proporcionar o aprendizado para manipulação das mais diversas 

ferramentas digitais, pois o momento é de ensino remoto, além de promover a 

permanência dos alunos atendidos no Curso, uma vez que a evasão no curso de 

Física se dar muitas vezes pela falta dessa base matemática. As ferramentas digitais 

a serem utilizadas ajudam na visualização e resolução de questões de Cálculo e de 

Física e se torna um atrativo a mais nesse momento de pandemia.. 

A oportunidade de usar tais ferramentas digitais para o ensino é fundamental para o 

desenvolvimento do licenciando e sua inserção no mundo digital, principalmente 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂMPUS REGISTRO  

21  

  

nesse momento de acesso remoto, onde as ferramentas digitais são as maiores 

protagonistas para a continuidade das aulas. O projeto aqui apresentado pretende 

favorecer a realização de ações efetivas e inovadoras com o aluno selecionado para 

que o processo ensino-aprendizagem na forma remota seja fortalecido no 

desenvolvimento de atividades acadêmicas. A estratégia metodológica a ser adotada 

nesse momento de acesso remoto será totalmente de forma digital, com produção 

de material digital em forma de texto, vídeo e voz, proporcionando o aprendizado 

para produzir vídeo-aulas de forma prática e objetiva. 

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

O bolsista deve ser um estudante do Curso de Licenciatura em Física do Câmpus 

Registro, que esteja devidamente matriculado e cursando a partir do 3° semestre. 

Tenha sido aprovado nos semestres anteriores nas disciplinas consideradas bases, 

conforme Rol abaixo, para o conhecimento e desenvolvimento do projeto. O 

estudante além de atender as exigências do Edital N° 023/2020, em relação as 

horas a serem dedicadas, deve apresentar conhecimento de internet e habilidade 

com microcomputadores, celulares e Smartphones e ter acesso a internet. 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A REALIZAR 

AS ATIVIDADES PREVISTAS  

 

 

 

 

Disciplina Curso 

Fundamentos de matemática Licenciatura em Física 

Introdução à mecânica clássica Licenciatura em Física 

Vetores e Geometria Analítica Licenciatura em Física 

Funções de uma variável Licenciatura em Física 

Leis de conservação e Gravitação Licenciatura em Física 

 

 

Título do Projeto: Revisão de Física de forma remota para os Vestibulares.  

Professor Responsável: Ivelton Soares da Silva, Phamilla Gracielli Sousa 

Rodrigues, Tales Costa de Freitas   

Número de Bolsistas: 2 (Dois)   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  
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    RESUMO: O Projeto aqui apresentado é voltado para a formação de professores, 

no caso do nosso Câmpus para os alunos do Curso de Licenciatura em Física. Os 

responsáveis pelo projeto se propõem a oferecer uma revisão de Física, de forma 

remota, digital, com foco nos vestibulares e ENEM. O aluno da Licenciatura em 

Física terá a oportunidade de produzir material digital com conteúdo de Física para 

os estudantes do Ensino Médio Integrado tendo assim a oportunidade de enriquecer 

sua formação através da manipulação das mais diversas ferramentas digitais que 

são direcionadas para o ensino de ciência, essas ferramentas são softwares que 

trazem simulações digitais e laboratórios virtuais (Modellus, Algodoo, Phet 

simulações, Tracker), tais ferramentas ajudam na visualização e resolução de 

questões de Física e se torna um atrativo a mais nesse momento que visem uma 

revisão dos conteúdos trabalhados em Física com foco nos vestibulares. 

A oportunidade de usar tais ferramentas digitais para o ensino é fundamental para o 

desenvolvimento do licenciando e sua inserção no mundo digital, principalmente 

nesse momento de acesso remoto, onde as ferramentas digitais são as maiores 

protagonistas para a continuidade das aulas. Os idealizadores do projeto pretendem 

realizar ações efetivas e inovadoras com os alunos selecionados para que o 

processo ensino-aprendizagem na forma remota seja fortalecido no desenvolvimento 

de atividades acadêmicas. A estratégia metodológica a ser adotada nesse momento 

de acesso remoto será totalmente de forma digital, com produção de material digital 

em forma de texto, vídeo e voz, proporcionando o aprendizado para produzir vídeo-

aulas de forma prática e objetiva. 

 

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

O bolsista deve ser um estudante do Curso de Licenciatura em Física do Câmpus 

Registro, que esteja devidamente matriculado e cursando a partir do 5° semestre. 

Tenha sido aprovado nos semestres anteriores nas disciplinas consideradas bases, 

conforme Rol abaixo, para o conhecimento e desenvolvimento do projeto. O 

estudante além de atender as exigências do Edital N° 023/2020, em relação as 

horas a serem dedicadas, deve apresentar conhecimento de internet e habilidade 

com microcomputadores, celulares e Smartphones e ter acesso a internet. 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A 

REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS  

Disciplina Curso 

Fundamentos de matemática  
 

Licenciatura em Física 

Introdução à mecânica clássica  
 

Licenciatura em Física 

Leitura, Interpretação e Produção de 
textos científicos  
 

Licenciatura em Física 

Funções de uma variável  Licenciatura em Física 
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Leis de conservação e Gravitação  
 

Licenciatura em Física 

Mecânica dos sólidos e fluidos  
História e filosofia da educação  
 

Licenciatura em Física 

Organização da educação brasileira  
 

Licenciatura em Física 

Psicologia da Educação  
 

Licenciatura em Física 

Fenômenos ondulatórios  
 

Licenciatura em Física 

Ótica  
 

Licenciatura em Física 

Termodinâmica  
 

Licenciatura em Física 

 

 

 

Título do Projeto: Cosmos – Rumo ao Infinito  

Professor Responsável: Gregori de Arruda Moreira, Kenya Aparecida Alves, 

Phamilla Gracielli Sousa Rodrigues.  

Número de Bolsistas: 03   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

 RESUMO:  

Este projeto surge a partir do  minicurso Cosmos em Debate realizado durante o 
período de suspensão do calendário acadêmico para os estudantes matriculados no 
curso de Licenciatura em Física e Engenharia de Produção. Durante o minicurso 
realizou-se encontros virtuais na plataforma jitsi onde discutiu-se temas relacionadas 
a série como: conhecimento científicos sobre o universo, história da ciência, 
elaboração do processo científico, dentre outros que levantou a ideia desse projeto 
pelos seus idealizadores e também pelos estudantes que participaram do minicurso. 
A série Cosmos: Uma Ódisseia no Espaço-Tempo (2014) aborda diversas 
descobertas e acontecimentos científicos ao longo do tempo, colocando em 
destaque a metodologia e o pensamento científico. A versão original de Cosmos, 
exibida em 1980, foi apresentada pelo cosmólogo Carl Sagan. A nova versão, 
exibida em 2014 no canal FOX® e apresentada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson 
apresenta melhores recursos audiovisual. A versão atual contém 13 episódios e foi 
escrita pela pesquisadora e divulgadora Ann Druyan, viúva de Sagan, e pelo físico 
Steven Soter, ambos coautores da versão original, juntamente com Sagan. O 
momento atual é importante que se tenham melhor entendimento e ampla 
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divulgação sobre a metodologia científica. Deste modo, a nossa proposta é, tendo 
como base a série Cosmos: Uma Ódisseia no Espaço-Tempo e o livro Cosmos do 
autor Carl Sagan, aprofundar nas discussões referente a divulgação científica, 
descoberta da Física (astrofísica, cosmologia, astronomia e outras) e da ciência de 
forma geral e produzir material digital e uma trilha interativa para divulgação através 
dos canais digitais de comunicação (redes sociais, como instragram e canais de 
vídeos, como o youtube). Para tanto, o projto propõe o uso de ferramentas como 
Canvas (versão gratuita) para elaboração de infográficos, edição e elaboração de 
vídeos. 
 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

O bolsista deve ser estudante do Curso de Licenciatura de Física ou Engenharia da 

Produção do Câmpus Registro, que esteja devidamente matriculado e cursando a 

partir do 1° semestre. O estudante deve atender as exigências do Edital 023/2020, 

em relação as horas a serem dedicadas ao projeto além de ter conhecimento em 

internet, smartphones e ter acesso a internet. 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A REALIZAR 

AS ATIVIDADES PREVISTAS  

Disciplinas Curso  

Não há pré-requisitos, além de 

estar cursando qualquer período 

do curso de Engenharia de 

Produção ou Licenciatura em 

Física  

Licenciatura em Física ou Engenharia da 

Produção 

 

 

 

Título do Projeto: Inserção de discentes no ensino de FPGAs na disciplina de 

Sistemas Digitais no curso integrado em mecatrônica  

Professor Responsável: Jean Mimar Santa Cruz Yabarrena   

Número de Bolsistas: 2   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

 RESUMO:  

Nos dias atuais, a demanda por rapidez e fluidez em circuitos utilizados diariamente 

são grandes e, além de haver a necessidade de um grande processamento de 

dados, são necessárias muitas linhas de lógica sendo executadas ao mesmo 

tempo. Por este motivo, programadores de hardware são mais do que necessários 

no mercado de trabalho. Os denominados FPGAs (Arranjo de Portas Programáveis 

em Campo) são utilizados em larga escala uma vez que são muito versáteis, por 
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serem diferentes dos outros dispositivos de processamento utilizados hoje em dia, 

pois estes (FPGAs) possuem a capacidade de executar linhas paralelas de lógica 

ao mesmo tempo, como por exemplo: diferentemente dos microcontroladores. 

Existe uma demanda grande no mundo por recursos humanos que atuem nesta 

área e em geral, estes dispositivos são estudados somente em disciplinas na 

graduação ou pós-graduação. O objetivo deste trabalho é inserir 2 discentes no 

ensino de FPGAs na disciplina de Sistemas Digitais do ensino médio, com o intuito 

de desmistificar e descomplexar a forma de apresentar os conceitos e configuração 

destes dispositivos. 

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

Ser aluno regularmente matriculado do IFSP Campus Registro 

Disponibilidade de 20 horas semanais 

Ser proativo, responsável, persistente e demonstrar gosto por aprender novos 

conceitos. 

Habilidade para os conceitos de lógica digital 

 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A REALIZAR 

AS ATIVIDADES PREVISTAS  

 

Disciplinas Curso  

Sistemas Digitais  Técnico Integrado em Mecatrônica 

 

 

 

Título do Projeto: Inclusão do robô AR2 na plataforma virtual V-REP  

Professor Responsável: Jean Mimar Santa Cruz Yabarrena   

Número de Bolsistas: 1   

Carga horária semanal de dedicação do bolsista: 20 horas  

  

 RESUMO:  

No meio da crise da pandemia COVID-19 novas ferramentas de ensino e 

aprendizagem virtual devem ser exploradas e a realidade aumentada, realidade 

virtual são alternativas atrativas para atingir esse objetivo. A Quarta Revolução 
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Industrial está mudando a forma como nos relacionamos com outros, com os 

equipamentos e também com os sistemas biológicos. Nesse cenário, a Industria 4.0 

surge para atender as demandas desta revolução. Para atingir seus objetivos, 

durante duzentos anos espera-se uma mudança significativa no. Esta educação do 

agora e do futuro deve e deverá fornecer metodologias adequadas a estes desafios.  

A integração de ferramentas e componentes da área de automação industrial e 

robótica para o ensino permitirá que novas fronteiras e metodologias sejam 

propostas. O presente projeto tem como objetivo a adequação de um robô 

manipulador industrial real AR2 para um ambiente virtual na plataforma Virtual Robot 

Experimentation Platform (V-REP). Esta plataforma foi escolhida pelo suporte e 

amplo uso no ambiente acadêmico.  

 

PERFIL BÁSICO DO BOLSISTA  

Ser aluno regularmente matriculado do IFSP Campus Registro 

Disponibilidade de 20 horas semanais 

Ser proativo, responsável, persistente e demonstrar gosto por aprender novos 

conceitos. 

Habilidade para integrar conceitos mecânicos, desenho e ferramentas de software. 

 

ROL DE DISCIPLINAS QUE O CANDIDATO DEVE ESTAR CURSANDO OU 

TENHA CURSADO COM APROVEITAMENTO E QUE O HABILITE A REALIZAR 

AS ATIVIDADES PREVISTAS  

 

Disciplinas Curso  

Projeto Mecânico  Técnico Integrado em Mecatrônica 

Desenho Técnico Técnico Integrado em Mecatrônica 

Comandos Numéricos 

Computadorizados 

Técnico Integrado em Mecatrônica 
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ANEXO II   

   

PROGRAMA DE BOLSA DISCENTE 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

MODALIDADE: BOLSA DE ENSINO 

EDITAL 026/2020 

   

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO   

   

Nome ___________________________________________________________   

 Data  de  Nascimento  ___/___/___  Estado  civil  _____________  

Idade_____________    

RG _____________________________ CPF ____________________________   

Naturalidade_______________________________ Estado _________________ 
Endereço ______________________________________________ nº. _______  
apto. ______ Bairro ________________________________________________  
Cidade ______________________________________ CEP________________   

Telefone__________________________Celular__________________________    

E-mail ___________________________________________________________   

Prontuário_______________Curso____________________________________    

Módulo/Semestre____________________Período________________________  

Você possui vínculo empregatício? (  ) sim (  ) não   

Projeto em que deseja se inscrever ____________________________________  

 ________________________________________________________________  

Professor Responsável______________________________________________   

Confirma ter cursado ou estar cursando as disciplinas necessárias para a sua 

inscrição no referido projeto (coluna Rol de disciplinas do Anexo I deste Edital 

referente ao projeto de interesse)?  (  ) sim (  ) não   

Qual foi o seu desempenho (nota final) na(s) disciplina(s) relacionada(s) ao 

projeto (coluna Rol de disciplinas do Anexo I deste Edital referente ao projeto de 

interesse)? No caso de desempenho menor que 6,0 ou estar cursando, justifique 

seu interesse neste projeto.   

________________________________________________________________  
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________________________________________________________________  

Por que você está se inscrevendo para o Programa Bolsa de Ensino? 

_______________________________________________________________   

________________________________________________________________  

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

Qual a sua disponibilidade de horário para realizar as atividades do projeto? 

(Total de 20h/semana):   

   2ª feira   3ª feira   4ª feira   5ª feira   6ª feira   Sábado   

Manhã                     

Tarde                     

Noite                     

   

Dados Bancários (conta corrente ou poupança, cujo titular é o próprio bolsista e 

em seu CPF).    

Banco:   

_____________________________________________________________   

  

    Poupança*               

  

Agência (Número): ___________________________ (não esquecer o dígito)  

  

Número da conta: _______________________________________________ 

(não esquecer o dígito)  

 Observação: Anexo a este foi entregue Comprovante e Declaração de 

matrícula e cópia do cartão do banco.   

  

Registro, ______ de ______________________ de 2020.   

  

   

________________________     _____________________________________  

            Aluno                                   Responsável (se aluno menor de 18 anos)   

  

                                            
1
 A Conta Corrente/Poupança deve ser individual e no CPF do bolsista.   

   

       Conta Corrente1        



  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂMPUS REGISTRO  

29  

  

ANEXO III  

  

SELEÇÃO DE BOLSISTAS   

MODALIDADE: BOLSA DE ENSINO   

                         EDITAL 026/2020 

   

TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ENSINO   

   

Eu______________________________________________________________,  

aluno(a) regular do curso ___________________________________________  

______________________________________________, número de prontuário  

____________________, na condição de Bolsista de Ensino do Campus 

Registro;  e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,  

representado por__________________________________________________  

________________________________________________________________,  

Professor da Área/Curso de _________________________________________,  

do Campus Registro, número de prontuário_____________________________,   

na condição de Professor responsável por Projeto de Bolsa de Ensino, assinam 

o presente Termo de Compromisso, tendo em vista as condições abaixo 

mencionadas:   

1. A  bolsa  de  Ensino  está  vinculada  ao  projeto ___________ 

____________________________________________________________ .  

2. O aluno receberá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Registro uma Bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais 

para regime de 20h ou de R$ 300,00 (trezentos) para regime de 15h, 

referente ao período de atividades realizadas, que será de determinado pelo 

Coordenador do Projeto, iniciando-se no mês de maio a junho, excetuando-

se o mês de julho (período em que acontecem avaliações referentes ao final 

do semestre e recesso letivo).   

(     ) Concordo com todas as cláusulas constantes no referido edital;   

(     ) Estou ciente que poderá ocorrer atrasos no recebimento da Bolsa do 

referido  programa.   

3. É vedada ao aluno a acumulação com outras bolsas, conforme Artigo 15º da 

Resolução nº 568 de 5 de abril de 2012 do IFSP.    

4. O aluno se compromete a:   
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a) executar as atividades relacionadas ao projeto de Bolsa de Ensino e 

cumprir uma carga horária semanal estipulada em cada projeto.   

b) encaminhar e fornecer informações sobre as atividades desenvolvidas, 

quando solicitado;   

c) colher as assinaturas do docente responsável no Relatório de Frequência 

e Avaliação (ANEXO IV deste edital) referente ao mês atual, até o 

penúltimo dia útil do mês, e entregá-lo ao Professor Responsável.   

5. O professor responsável pelo projeto de Bolsa de Ensino se compromete a:   

a) orientar o bolsista com relação às atividades que deverá realizar;   

b) encaminhar ao Coordenador de curso um parecer fundamentado sobre o 

desempenho do bolsista, caso necessário;   

c) fornece informações sobre as atividades desenvolvidas e sobre o desempenho 

do aluno, quando solicitado;   

d) preencher e assinar, mensalmente, o Relatório de Frequência e Avaliação do 

bolsista (Anexo IV deste edital) referente ao mês atual, até o penúltimo dia útil do 

mês.   

6. O bolsista não poderá realizar atividades de responsabilidade do professor ou 

funções meramente burocráticas, que venham a descaracterizar os objetivos do 

programa. O aluno não poderá elaborar provas, ministrar aulas no lugar do 

professor-orientador, aplicar avaliações, preencher diários de classe ou planos 

de ensino.   

 E, para validade do que aqui se estabelece, o aluno bolsista e o professor 

responsável assinam este Termo de Compromisso, em três vias de igual teor, 

cabendo uma via a cada uma das partes.   

  

Registro, ______ de ___________________de 2020.   

  

_________________________________   

                Bolsista de Ensino   

  

_________________________________   

Responsável (se bolsista menor de 18 anos)   

  

________________________________  

Professor Responsável  
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ANEXO IV   

   

SELEÇÃO DE BOLSISTAS   

MODALIDADE: BOLSA DE ENSINO  -EDITAL 026/2020  

Relatório Mensal de Frequência e Avaliação  

  

  

Título do Projeto     

   

Professor 

responsável   

   

   

Bolsista      

Data de entrega      

   

Resumo das atividades desenvolvidas no Mês de _________/2020  

   

   

   

   

   

   

   

Observação: Entregar este relatório ao Professor Responsável no penúltimo dia 

útil de cada mês.   

  

________________________                         ____________________  

       Bolsista de Ensino                                      Professor Responsável    



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂMPUS REGISTRO   

32  

  

ANEXO V 

  

PROGRAMA DE BOLSA DISCENTE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

MODALIDADE: BOLSA DE ENSINO   EDITAL 026/2020  

  

LISTA DE CLASSIFICADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO  

VINCULADO À BOLSA DISCENTE DE ENSINO   

Título do Projeto      

   

Professor 

responsável   

   

   

Vagas disponíveis      

Período de Execução   ____/____/2020 a ____/____/2020   

   

  CLASSIFICADOS   

ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO   

PRONTUÁRIO DO CANDIDATO   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

  

Registro, ______ de ______________ 2020.   

  

Professor Responsável  ______________   
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ANEXO VI 

   

SELEÇÃO DE BOLSISTAS   

MODALIDADE: BOLSA DE ENSINO  - EDITAL 026/2020   

 

Relatório Final     Avaliação – 2020  

Título do Projeto       

Professor responsável       

Bolsista       

Data de entrega       

Avaliação das atividades desenvolvidas nos Meses de ---------------a ----------------de 

2020    

    

    

    

    

Informações dobre o alcance ou não dos objetivos propostos   

   

 

Justificativas sobre eventual não alcance dos objetivos   

   

   

Assinatura professor Responsável: ___________________________   

Aprovação do Relatório: 

Aprovado (  )    Aprovado parcialmente    não aprovado (   )   

Parecer    

   

  Direção Adjunta de Ensino  

Coordenadoria de Apoio ao Ensino    

 


