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RETIFICAÇÃO Nº 02 

AO EDITAL IFRS CAMPUS ALVORADA Nº 03/2020 
 
 

Onde se lê: 
 
O Diretor-geral do Campus Alvorada do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Regimento aprovado pela Resolução n° 33, de 26 de junho de 2018, do Conselho 
Superior (Consup), e de acordo com a Portaria n° 58, de 21 de novembro de 2014, da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
(Setec/MEC), que regulamenta a concessão de bolsas de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação e intercâmbio nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, torna 
pública a Seleção de bolsistas no âmbito do projeto de extensão “Semeando saberes e 
sabores: horta agroecológica comunitária na promoção de uma educação ambiental 
popular” articulado ao Programa EcoViamão. 

 
 

Leia-se: 
 
O Diretor-geral do Campus Alvorada do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Regimento aprovado pela Resolução CONSUP IFRS nº 47/2018 do Conselho 

, em 21 de agosto de 2018, em acordo com a Portaria n° 58, Superior do IFRS (Consup)
de 21 de novembro de 2014, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação (Setec/MEC), que estabeleceu a concessão de bolsas de 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio nos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, torna pública a Seleção de bolsistas no âmbito do projeto de 
extensão “Semeando saberes e sabores: horta agroecológica comunitária na promoção 
de uma educação ambiental popular” articulado ao Programa EcoViamão. 
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