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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 Bento Gonçalves  

 

 
 

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL COMPLEMENTAR Nº 76/2019 VINCULADO AO EDITAL 
IFRS 67/2019 – AUXÍLIO INSTITUCIONAL ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO 2020 

O Diretor-geral do Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e TecnologiadoRioGrandedoSul(IFRS),por intermédio da Comissão de Gerenciamento de 
Ações de Extensão (CGAE), no uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação nº 
02 do Edital nº 76/2019, referente ao Edital Complementar de Bolsas de Extensão e Auxílio de 
Apoio Institucional à Extensão, destinado aos programas e projetos de Extensão do Campus 
Bento Gonçalves do IFRS. 

 
ONDE SE LÊ: 
 
 
4. DOCRONOGRAMA 
 

Fases Período/Prazo 

1. Publicação do EDITAL IFRS N° 67/2019 –
 AUXÍLIO INSTITUCIONAL ÀS AÇÕES DE 
EXTENSÃO2020 

06/12/2019 

2. Publicação do edital complementar do Campus 17/12/2019 

3. Período para submissão e envio de documentação prevista no 
item 
4.7 do EDITAL IFRS N° 67/2019 – Auxílio Institucional à 
Extensão 2020, para o e-mail: extensao@bento.ifrs.edu.br. 

Até 19/02/2020 

4. Divulgação das propostas homologadas 21/02/2020 

5. Período para adequação de solicitação de PAIEX (somente 
via formulário – Anexo I do Edital IFRS nº 67/2019) 

26 e 27/02/2020 

6. Submissão de recursos quanto à não homologação das 
propostas à CGAE 

28/02/2020 

7. Resultado final das propostas homologadas 03/03/2020 

8. Envio das propostas para Avaliação ad hoc 04/03 a 30/03/2020 

9. Divulgação da classificação parcial das propostas 
submetidas a este edital 

31/03/2020 

10. Submissão de recursos quanto à classificação parcial das 
propostas submetidas a este edital 

01 e 02/04/2020 

11. Divulgação do resultado final das propostas contempladas 
com bolsas e/ou auxílio 

06/04/2020 

12.Divulgação do resultado final com o valor do auxílio para as 
propostas contempladas.  

17/07/2020 
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13. Consulta aos(às) coordenadores(as) das ações classificadas 
sobre a execução obrigatória e exclusivamente de forma não 
presencial dos programas/projetos contemplados com fomento e 
bolsas para estudantes, através de formulário encaminhado pela  
Diretoria de Extensão do campus. 

22/07/2020 

14. Divulgação final das propostas que serão executadas após a 
manifestação formal dos  coordenadores(as)sobre a execução 
de forma não presencial das atividades do(a) bolsista e dos(as) 
coordenadores(as) das ações 

27/07/2020 

15. Divulgação do edital de seleção de bolsista(s) 29/07/2020 

16. Publicação do resultado do edital de seleção de bolsista(s) 24/08/2020 

17. Indicação do(s) bolsista(s) selecionado(s) para os projetos 
programas de extensão à Direção/Coordenação de Extensão 

25 a 27/08/2020 

19. Início do projeto e das atividades do bolsista (PIBEX) 01/09/2020 

20. Prazo máximo para solicitação de alteração de itens 
previstos no orçamento (PAIEX) 

31/08/2020 

21. Prestação de contas dos recursos do auxílio (PAIEX) 30/10/2020 

22. Término da vigência das bolsas.  31/03/2021 
23. Prazo final de execução da ação e envio do relatório final. 30/04/2021 

 
 
LEIA-SE:  
 
4. DOCRONOGRAMA 
 

Fases Período/Prazo 

1. Publicação do EDITAL IFRS N° 67/2019 –
 AUXÍLIO INSTITUCIONAL ÀS AÇÕES DE 
EXTENSÃO2020 

06/12/2019 

2. Publicação do edital complementar do Campus 17/12/2019 

3. Período para submissão e envio de documentação prevista no 
item 
4.7 do EDITAL IFRS N° 67/2019 – Auxílio Institucional à 
Extensão 2020, para o e-mail: extensao@bento.ifrs.edu.br. 

Até 19/02/2020 

4. Divulgação das propostas homologadas 21/02/2020 

5. Período para adequação de solicitação de PAIEX (somente 
via formulário – Anexo I do Edital IFRS nº 67/2019) 

26 e 27/02/2020 

6. Submissão de recursos quanto à não homologação das 
propostas à CGAE 

28/02/2020 
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7. Resultado final das propostas homologadas 03/03/2020 

8. Envio das propostas para Avaliação ad hoc 04/03 a 30/03/2020 

9. Divulgação da classificação parcial das propostas 
submetidas a este edital 

31/03/2020 

10. Submissão de recursos quanto à classificação parcial das 
propostas submetidas a este edital 

01 e 02/04/2020 

11. Divulgação do resultado final das propostas contempladas 
com bolsas e/ou auxílio 

06/04/2020 

12.Divulgação do resultado final com o valor do auxílio para as 
propostas contempladas.  

17/07/2020 

13. Consulta aos(às) coordenadores(as) das ações classificadas 
sobre a execução obrigatória e exclusivamente de forma não 
presencial dos programas/projetos contemplados com fomento e 
bolsas para estudantes, através de formulário encaminhado pela  
Diretoria de Extensão do campus. 

22/07/2020 

14. Divulgação final das propostas que serão executadas após a 
manifestação formal dos  coordenadores(as)sobre a execução 
de forma não presencial das atividades do(a) bolsista e dos(as) 
coordenadores(as) das ações 

27/07/2020 

15. Divulgação do edital de seleção de bolsista(s) 29/07/2020 

16. Publicação do resultado do edital de seleção de bolsista(s) 24/08/2020 

17. Indicação do(s) bolsista(s) selecionado(s) para os projetos 
programas de extensão à Direção/Coordenação de Extensão 

25 a 27/08/2020 

19. Início do projeto e das atividades do bolsista (PIBEX) 01/09/2020 

20. Prazo máximo para solicitação de alteração de itens 
previstos no orçamento (PAIEX) 

15/10/2020 

21. Prestação de contas dos recursos do auxílio (PAIEX) 16/11/2020 

22. Término da vigência das bolsas.  31/03/2021 
23. Prazo final de execução da ação e envio do relatório final. 30/04/2021 

 
Bento Gonçalves, 23 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 
Diretor-geral do campus Bento Gonçalves 

Portaria 148/2020 
 

(O original encontra-se assinado na Diretoria de Extensão do campus.) 


