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EDITAL IFRS CAMPUS ALVORADA Nº 

05/2020 SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

DE EXTENSÃO 

 
 
 

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  

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) do IFRS, torna público a Retificação 

01 do Edital IFRS Campus Alvorada nº 05/2020 – Seleção de bolsistas de extensão – 2020.  
 

 

1. Onde se lê: 

ANEXO I - QUADRO DE PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

Título do programa/ 

projeto de extensão 

Coordenador (a) Nº de 

bolsas 

CH* Vigência 

(meses ) 

Requisitos Forma de seleção dos bolsistas data e 

horário da 

seleção 

Pelas Margens: 

Arte+Ativismo e/em 

Suas Intersecções 

Daniel Bassan 

Petry 

 
 

 
e-mail contato: 

daniel.petry@alv 

orada.ifrs.edu.br 

1 16h 7 Estar matriculado (a) 

em curso de nível 

superior do IFRS 

Campus Alvorada. 

Etapa única: 

Carta de intenção, onde o 

candidato deve se apresentar, 

descrever brevemente sua 

relação com o projeto e como 

planeja contribuir com o 

programa. 

Conforme 

cronograma 

1 4h 

      Enviar por email para 

daniel.petry@alvorada.ifrs.edu. 

br colocando no assunto 

BOLSA PELAS MARGENS. 

 

Tópicos em 

Educação 

Antirracista 

Giselle Maria 

Santos de Araujo 

 

 
e-mail contato: 

giselle.araujo@al 

vorada.ifrs.edu.br 

2 4h 5 Estar matriculado(a) 

no 2º ou 3º anos dos 

Cursos Técnicos em 

Meio Ambiente ou 

Técnico em Áudio e 

Vídeo. 

Constará de 2 etapas: 

 
A) Carta de apresentação, 

constando a motivação e de 

que forma o candidato acredita 

que poderá cooperar com o 

projeto; 

Conforme 

cronograma 

      
B) entrevista via Google Meet 

ou videochamada no whatsapp 

(conforme selecionado pelo(a) 

candidato(a) no preenchimento 

do formulário). 

 

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
mailto:daniel.petry@alvorada.ifrs.edu
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Jornal Gaúsurdo 

-2020 

Renata Ohlson 

Heinzelmann 

Bosse 

 
e-mail contato: 

renata.heinzel@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 8h 7 Estar matriculado a 

partir do 1º semestre 

do Curso TTILs, com 

conhecimento em 

informática, edição e 

documentos no 

Google Drive. 

Etapa única: 

 
Entrevista via videoconferência 

por google meet ou whatsapp 

com auxílio de intérprete de 

libras. 

Conforme 

cronograma 

 

 
PROPES - 

Programa 

Permanente de 

Estudos Surdos 

Maria Cristina 

Viana Laguna 

 
e-mail contato: 

cristina.laguna@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 8h 7 Estar matriculado a 

partir do 2º semestre 

do Curso TTILs, com 

conhecimento em 

ferramentas do 

Google Drive. 

Constará de 2 etapas: 

A) Entrevista por 

webconferência via Google 

Meet ou videochamada no 

whatsapp; 

 
B) Prova prática. 

Conforme 

cronograma 

1 4h 7 

Língua de Sinais 

nas escolas de 

Surdos 

Renata Ohlson 

Heinzelmann 

Bosse 

 
e-mail contato: 

renata.heinzel@ 
alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 12h 7 Estar matriculado no 

2º semestre do Curso 

TTILs, com 

conhecimento em 

ferramentas do 

Google Drive. 

Etapa única: 

 
Entrevista via videoconferência 

por google meet ou whatsapp 

com auxílio de intérprete de 

libras. 

Conforme 

cronograma 

Pré-Vestibular 

Popular Minervino 

de Oliveira 

André Luis 

Demichei 

 
e-mail contato: 

andre.demichei 

@alvorada.ifrs.e 

du.br 

2 4h 7 Estar matriculado nos 

cursos integrados ao 

Ensino Médio do 

Campus Alvorada 

Etapa única: 

 
Entrevista via chamada 

telefônica 

Conforme 

cronograma 

Bate-Mãos: 

Comunidade surda 

em outra vibe 

Maria Cristina 

Viana Laguna 

 
e-mail contato: 

cristina.laguna@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

2 4h 7 Estar matriculado a 

partir do 1º semestre 

do TTILs, com 

conhecimento em 

ferramentos do 

Google Drive. 

Constará de 2 etapas: 

 
A) Entrevista por 

webconferência via Google 

Meet ou videochamada no 

whatsapp 

 
B) Prova prática 

Conforme 

cronograma 

Sarau do sol e da 

lua 2020: partilhas 

culturais entre a 

comunidade 

Cleiton Luiz 

Freitas de 

Oliveira 

 

e-mail contato: 

cleiton.oliveira@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

3 4h 7 Estar matriculado em 

alguns dos cursos a 

seguir: Proeja; TTILs; 

Cursos técnicos 

integrados a partir do 

2º ano; 3º semestre 

do curso de Produção 

Multimídia 

Constará de 2 etapas: 

 
A) Carta de apresentação, 

constando a motivação e de 

que forma o candidato acredita 

que poderá cooperar com o 

projeto; 

Conforme 

cronograma 



 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Gabinete do Diretor-geral 

Campus Alvorada 

 
      B) entrevista via Google Meet 

ou videochamada no whatsapp 

(conforme selecionado pelo(a) 

candidato(a) no preenchimento 

do formulário). 

 

Lady Blunt - Teoria 

e Prática 

Instrumental do 

Violino 

Nina Magalhães 

Loguercio 

 
e-mail contato: 

nina.loguercio@a 

lvorada.ifrs.edu.b 

r 

2 4h 7 Ter participado dos 

projetos de ensino ou 

extensão de 

introdução ao violino 

em 2019. 

Alternativamente, ter 

conhecimento prévio 

do instrumento 

musical violino. 

Constará de 2 etapas: 

A) Questionário elaborado pela 

coordenadora do projeto e 

enviado por e-mail ao 

candidato inscrito. 

 
B) entrevista via Google Meet 

ou videochamada no whatsapp 

(conforme selecionado pelo(a) 

candidato(a) no preenchimento 

do formulário). 

Conforme 

cronograma 

YOGA - Vivências e 

experiências 

Justina Bechi 

Robaski 

 
e-mail contato: 

justina.robaski@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 12h 7 Ter disponibilidade 

para atuar 12 horas 

semanais, em formato 

remoto, sendo parte 

da carga horária nas 

sextas-feiras pela 

manhã, podendo 

sofrer alteração do 

dia e/ou turno de 

referência a qualquer 

momento, à critério 

da Coordenação do 

Projeto. 

Etapa única: 

 
Entrevista via videoconferência 

por google meet ou whatsapp 

Conforme 

cronograma 

 

* CH: carga horária semanal da bolsa 

** TTILs: Técnico Subsequente em Tradução e Interpretação de Libras 

*** Proeja: Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
 
 

2. Leia-se:  

 

Título do programa/ 

projeto de extensão 

Coordenador (a) Nº de 

bolsas 

CH* Vigência 

(meses ) 

Requisitos Forma de seleção dos bolsistas data e 

horário da 

seleção 

Pelas Margens: 

Arte+Ativismo e/em 

Suas Intersecções 

Daniel Bassan 

Petry 

 
 

 
e-mail contato: 

daniel.petry@alv 

orada.ifrs.edu.br 

1 16h 7 Estar matriculado (a) 

em curso de nível 

superior do IFRS 

Campus Alvorada. 

Etapa única: 

Carta de intenção, onde o 

candidato deve se apresentar, 

descrever brevemente sua 

relação com o projeto e como 

planeja contribuir com o 

programa. 

Conforme 

cronograma 

1 4h 
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      Enviar por email para 

daniel.petry@alvorada.ifrs.edu. 

br colocando no assunto 

BOLSA PELAS MARGENS. 

 

Tópicos em 

Educação 

Antirracista 

Giselle Maria 

Santos de Araujo 

 

 
e-mail contato: 

giselle.araujo@al 

vorada.ifrs.edu.br 

2 4h 5 Estar matriculado(a) 

no 2º ou 3º anos dos 

Cursos Técnicos em 

Meio Ambiente ou 

Técnico em Áudio e 

Vídeo. 

Constará de 2 etapas: 

 
A) Carta de apresentação, 

constando a motivação e de 

que forma o candidato acredita 

que poderá cooperar com o 

projeto; 

Conforme 

cronograma 

      
B) entrevista via Google Meet 

ou videochamada no whatsapp 

(conforme selecionado pelo(a) 

candidato(a) no preenchimento 

do formulário). 

 

Jornal Gaúsurdo 

-2020 

Renata Ohlson 

Heinzelmann 

Bosse 

 
e-mail contato: 

renata.heinzel@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 12h 7 Estar matriculado a 

partir do 1º semestre 

do Curso TTILs, com 

conhecimento em 

informática, edição e 

documentos no 

Google Drive. 

Etapa única: 

 
Entrevista via videoconferência 

por google meet ou whatsapp 

com auxílio de intérprete de 

libras. 

Conforme 

cronograma 

 

 
PROPES - 

Programa 

Permanente de 

Estudos Surdos 

Maria Cristina 

Viana Laguna 

 
e-mail contato: 

cristina.laguna@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 8h 7 Estar matriculado a 

partir do 2º semestre 

do Curso TTILs, com 

conhecimento em 

ferramentas do 

Google Drive. 

Constará de 2 etapas: 

C) Entrevista por 

webconferência via Google 

Meet ou videochamada no 

whatsapp; 

 
D) Prova prática. 

Conforme 

cronograma 

1 4h 7 

Língua de Sinais 

nas escolas de 

Surdos 

Renata Ohlson 

Heinzelmann 

Bosse 

 
e-mail contato: 

renata.heinzel@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 4h 7 Estar matriculado no 

2º semestre do Curso 

TTILs, com 

conhecimento em 

ferramentas do 

Google Drive. 

Etapa única: 

 
Entrevista via videoconferência 

por google meet ou whatsapp 

com auxílio de intérprete de 

libras. 

Conforme 

cronograma 

Pré-Vestibular 

Popular Minervino 

de Oliveira 

André Luis 

Demichei 

 
e-mail contato: 

andre.demichei 

@alvorada.ifrs.e 

du.br 

2 4h 7 Estar matriculado nos 

cursos integrados ao 

Ensino Médio do 

Campus Alvorada 

Etapa única: 

 
Entrevista via chamada 

telefônica 

Conforme 

cronograma 

mailto:daniel.petry@alvorada.ifrs.edu
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Bate-Mãos: 

Comunidade surda 

em outra vibe 

Maria Cristina 

Viana Laguna 

 
e-mail contato: 

cristina.laguna@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

2 4h 7 Estar matriculado a 

partir do 1º semestre 

do TTILs, com 

conhecimento em 

ferramentos do 

Google Drive. 

Constará de 2 etapas: 

 
C) Entrevista por 

webconferência via Google 

Meet ou videochamada no 

whatsapp 

 
D) Prova prática 

Conforme 

cronograma 

Sarau do sol e da 

lua 2020: partilhas 

culturais entre a 

comunidade 

Cleiton Luiz 

Freitas de 

Oliveira 

 

e-mail contato: 

cleiton.oliveira@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

3 4h 7 Estar matriculado em 

alguns dos cursos a 

seguir: Proeja; TTILs; 

Cursos técnicos 

integrados a partir do 

2º ano; 3º semestre 

do curso de Produção 

Multimídia 

Constará de 2 etapas: 

 
A) Carta de apresentação, 

constando a motivação e de 

que forma o candidato acredita 

que poderá cooperar com o 

projeto; 

Conforme 

cronograma 

      B) entrevista via Google Meet 

ou videochamada no whatsapp 

(conforme selecionado pelo(a) 

candidato(a) no preenchimento 

do formulário). 

 

Lady Blunt - Teoria 

e Prática 

Instrumental do 

Violino 

Nina Magalhães 

Loguercio 

 
e-mail contato: 

nina.loguercio@a 

lvorada.ifrs.edu.b 

r 

2 4h 7 Ter participado dos 

projetos de ensino ou 

extensão de 

introdução ao violino 

em 2019. 

Alternativamente, ter 

conhecimento prévio 

do instrumento 

musical violino. 

Constará de 2 etapas: 

C) Questionário elaborado pela 

coordenadora do projeto e 

enviado por e-mail ao 

candidato inscrito. 

 
D) entrevista via Google Meet 

ou videochamada no whatsapp 

(conforme selecionado pelo(a) 

candidato(a) no preenchimento 

do formulário). 

Conforme 

cronograma 

YOGA - Vivências e 

experiências 

Justina Bechi 

Robaski 

 
e-mail contato: 

justina.robaski@ 

alvorada.ifrs.edu. 

br 

1 12h 7 Ter disponibilidade 

para atuar 12 horas 

semanais, em formato 

remoto, sendo parte 

da carga horária nas 

sextas-feiras pela 

manhã, podendo 

sofrer alteração do 

dia e/ou turno de 

referência a qualquer 

momento, à critério 

da Coordenação do 

Projeto. 

Etapa única: 

 
Entrevista via videoconferência 

por google meet ou whatsapp 

Conforme 

cronograma 

* CH: carga horária semanal da bolsa 

** TTILs: Técnico Subsequente em Tradução e Interpretação de Libras 

*** Proeja: Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
 


