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EDITAL Nº 014, DE 28 DE JULHO DE 2020 - Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

  

O Diretor-geral do campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), por intermédio da Comissão de Avaliação e Gestão 

de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) e da Comissão Integrada de Ensino, Pesquisa e 

Extensão Local (CIEPE Local), torna público, a abertura das inscrições para alunos bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (PROBICT) nas 

modalidades de Iniciação Científica e/ou Tecnológica no Ensino Técnico (BICET) e Superior 

(BICTES), destinados aos estudantes de nível técnico e superior da instituição, referente às 

cotas de bolsas dos projetos selecionados no Edital Complementar n° 74/2019, vinculado ao 

Edital IFRS nº 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021; do Edital FRS N° 74/2019 – Apoio a 

projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo; 

Edital IFRS N° 07/2020 – Apoio à edição de periódicos científicos do IFRS e do Edital IFRS Nº 

15/2020 - Apoio a projetos indissociáveis de Pesquisa, Ensino E Extensão nos campi do IFRS. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Edital visa à seleção de bolsistas para atuar nos projetos de pesquisa e 

inovação aprovados nos Editais IFRS nº 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021; Edital IFRS N° 

74/2019 – Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e 

empreendedorismo; Edital IFRS N° 07/2020 – Apoio à edição de periódicos científicos do IFRS; 

e Edital IFRS nº 15/2020 - Apoio a projetos indissociáveis de pesquisa, ensino e extensão nos 

campi do IFRS. 

1.2 As Bolsas são divididas em duas modalidades: 

a) Bolsa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica no Ensino Superior (BICTES): 

destinada aos alunos do nível superior do IFRS; 

b) Bolsa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica no Ensino Técnico (BICET): destinada 

aos alunos de cursos técnicos de nível médio do IFRS. 

1.3 O valor mensal das Bolsas de Pesquisa (PROBICT), conforme o item 2.1.3 do Edital IFRS nº 

64/2019 e 3.1.4 do Edital IFRS nº 15/2020, nas modalidades BICET e BICTES, é de R$ 

400,00/mês (quatrocentos reais por mês) para 16 (dezesseis) horas semanais, R$ 300,00/mês 

(trezentos reais por mês) para 12 (doze) horas semanais e R$ 200,00/mês (duzentos reais por 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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mês) para 8 (oito) horas semanais. Conforme o mesmo item do Edital IFRS N° 74/2019 – Apoio 

a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo, a 

carga horária semanal do bolsista é de 16 (dezesseis) horas semanais, sendo o valor igual ao 

do edital citado anteriormente.  

1.4 A vigência das bolsas será de 01 de setembro de 2020 a 31 de março de 2021. 

  

2. DO QUANTITATIVO DE BOLSAS 

2.1 A distribuição das vagas para os bolsistas de pesquisa das modalidades BICTES ou BICET 

encontram-se a seguir: 

  

Edital complementar 74/2019 vinculado ao Edital IFRS nº 64/2019 

 
Título do projeto 

 
Coordenador/ E-mail Modalidade 

Quantidade 
de bolsas 

Carga 
horária 

Desenvolvimento de materiais 

pedagógicos - físicos e digitais - para a 

Educação STEM 

 

Diego Eduardo Lieban/ 

diego.lieban@bento.ifrs.edu.br 
BICTES 1 16 h 

Lapec - Laboratório de Prototipagem 

para ensino de ciências 

 

Delair Bavaresco/ 

delair.bavaresco@bento.ifrs.edu.br 
BICTES 1 16 h 

Efeitos dos extratos de sementes e 

cascas de uva na toxicidade induzida 

por glifosato em Caenorhabditis 

elegans 

 

Roberta Schmatz/ 

roberta.schmatz@bento.ifrs.edu.br 
BICTES 1 16 h 

Modelo de análise de websites de 

regiões enoturísticas 

 

Hernanda Tonini/ 

hernanda.tonini@bento.ifrs.edu.br 
BICET 1 16 h 

Modos de alfabetizar: contextos de 

alfabetização na região de Bento 

Gonçalves 

 

Aline Santos Oliveira/ 

aline.oliveira@bento.ifrs.edu.br 
BICTES 1 16 h 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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Percepção dos agricultores a respeito 

do uso de agrotóxicos na região Uva e 

Vinho 

 

Aline Hentz/ 

aline.hentz@bento.ifrs.edu.br 
BICET  2 8 h 

Ensino de língua portuguesa para 

imigrantes e refugiados: desafios e 

perspectivas 

 

Carina Fior Postingher Balzan/ 

carina.balzan@bento.ifrs.edu.br 
BICTES  1 16 h 

História, arte e feminino: as 

representações de Judith e Holofernes 

na pintura 

 

Letícia Schneider Ferreira/ 

leticia.ferreira@bento.ifrs.edu.br 
BICET  1 8 h 

A representação de Helena de Tróia em 

Ovídio: reflexões sobre o feminino na 

literatura latina 

 

Letícia Schneider Ferreira/ 

leticia.ferreira@bento.ifrs.edu.br 
BICET  1 8 h 

O realismo na filosofia da ciência de 

David Hume 

 

Franco Nero Antunes Soares/ 

franco.soares@bento.ifrs.edu.br 
BICET  2 8 h 

Avaliação de desempenho em 

vitivinicultura sustentável utilizando de 

ferramentas de gestão 

 

Shana Sabbado Flores/ 

shana.flores@bento.ifrs.edu.br 
BICTES  1 16 h 

Prototipagem e novas tecnologias para 

a fruticultura 

Leonardo Cury da Silva 

leonardo.cury@bento.ifrs.edu.br 
BICTES  1 16 h 

Aplicação do delineamento simplex-

centróide no estudo da influência de 

resíduos de fungicidas sobre a cinética 

fermentativa de um mosto de uva 

 

Evandro Ficagna/ 

evandro.ficagna@bento.ifrs.edu.br 
BICTES  2 16 h 

Literatura e outras artes: formações 

discursivas e construção de sentido na 

contemporaneidade 

 

Amália Cardona Leites/ 

amalia.leites@bento.ifrs.edu.br 
BICET 2 8 h 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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A neurociência na formação de 

professores: um olhar para a 

alfabetização 

Gregório Durlo Grisa/ 

gregorio.grisa@bento.ifrs.edu.br 

BICTES  1 16 h 

BICET  1 8 h 

Fontes organominerais de nutrientes 

na fertirrigação cultura do morango 

 

Miguel Angelo Sandri/ 

miguel.sandri@bento.ifrs.edu.br 
BICTES  2 12 h 

 

 Edital IFRS nº 74/2019-  Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e 

empreendedorismo 

 
Título do projeto 

 
Coordenador/ E-mail Modalidade 

Quantidade 
de bolsas 

Carga 
horária 

 

Click - Espaço de Inovação 

Leonardo Cury da Silva 

leonardo.cury@bento.ifrs.edu.br 
BICTES 1 16 h 

 

Edital IFRS N° 07/2020 – Apoio à edição de periódicos científicos do IFRS 

 
Título do projeto 

 
Coordenador/ E-mail Modalidade 

Quantidade 
de bolsas 

Carga 
horária 

 

LínguaTec 

 

Andréia Kanitz 

andreia.kanitz@bento.ifrs.edu.br 
BICTES 1 16 h 

 

Edital IFRS Nº 15/2020 - Apoio a projetos indissociáveis de Pesquisa, Ensino E Extensão nos campi do IFRS 

 
Título do projeto 

 
Coordenador/ E-mail Modalidade 

Quantidade 
de bolsas 

Carga 
horária 

PANC na enogastronomia: uma 

descoberta de novos sabores 

Shana Paula Segala Miotto 

paula.miotto@bento.ifrs.edu.br 

 

BICTES 
 

1 

 

12 h 

A experimentação como ferramenta 

de ensino e aprendizagem de Física 

Tiago Belmonte 

Nascimento 

tiago.nascimento@bento.ifrs.edu.br 

BICTES 
 

1 

 

16 h 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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2.2 O quantitativo de bolsas está condicionado aos recursos financeiros destinados e 

reservados à Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação na matriz orçamentária do 

Campus Bento Gonçalves.  

 

3. DO CRONOGRAMA  

Etapas Período/ Prazo 

Divulgação do edital de seleção de bolsista(s) 28/07/2020 

Período de inscrições 29/07/2020 a 04/08/2020 

Divulgação de inscritos no site do campus 06/08/2020 

Período de seleção dos bolsistas 07/08/2020 a 12/08/2020 

Entrega pelo coordenador do projeto à Diretoria de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação do resultado final de 

seleção/classificação dos bolsistas – via formulário eletrônico  

13/08/2020 

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsista(s) 14/08/2020 

Envio da documentação do bolsista à Diretoria de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação pelo(a) coordenador(a) - via 

formulário eletrônico 

Até 21/08/2020 

 

4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

4.1 São requisitos para os candidatos às bolsas BICET e BICTES: 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0xp2-p7_cdL3X-sadYy63Pkfhb_newvkk0VjuUaY15EAgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4pbf_RsVSp-xH6I1HzZSIsnxodIq3Nt_Th3voXIbD70KvlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4pbf_RsVSp-xH6I1HzZSIsnxodIq3Nt_Th3voXIbD70KvlQ/viewform
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I - Estar regularmente matriculado em curso de nível técnico ou superior do IFRS, campus 

Bento Gonçalves; 

II - Não possuir vínculo empregatício. 

a) O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que 

observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei nº 11.788/2008. 

b) Poderá ser concedida bolsa a discente que esteja em estágio não-obrigatório, desde 

que seja registrada em ata da Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação a 

concordância do coordenador de estágios, do orientador do projeto e do Diretor de 

Ensino, de que a realização do estágio não afetará sua dedicação às atividades 

acadêmicas e de pesquisa. 

III - Dedicar carga horária necessária para execução das atividades, conforme previsto no 

cronograma de atividades do bolsista. 

IV - Apresentar ao coordenador do projeto de pesquisa, conforme prazo estabelecido em 

edital, o relatório de atividades contendo os resultados finais. 

V - Divulgar os resultados finais da pesquisa na forma de publicações, exposições orais e/ou 

painéis, obrigatoriamente em evento científico do campus e no evento de Iniciação Científica 

e Tecnológica promovido, anualmente, pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação do IFRS, juntamente com o seu orientador e observar as orientações quanto ao sigilo 

e proteção da propriedade intelectual do IFRS, quando for o caso. 

VI - Fazer referência à sua condição de bolsista BICTES ou BICET do IFRS, nas publicações e/ou 

trabalhos apresentados em eventos científicos. 

VII - Manter bom desempenho escolar/acadêmico dentro do período de vigência da bolsa. 

VIII - Criar e manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes. 

IX - Não acumular o recebimento de Bolsa de Pesquisa com quaisquer outras modalidades de 

Bolsas de Ensino ou Extensão do IFRS ou de outras instituições, ressalvando-se a possibilidade 

de acúmulo com a Bolsa de Pesquisa apenas aos auxílios estudantis ou outros programas 

sociais da União. 

X- Entregar o relatório final no prazo previsto no edital vinculado ao projeto, sob pena de ficar 

impedido de participar de seleções para outros editais de pesquisa do IFRS, até a 

regularização da situação. 

 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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5.  DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão realizadas no período determinado no cronograma deste edital. 

5.2 As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato interessado mediante preenchimento 

do formulário eletrônico. 

5.3 O discente poderá se inscrever em mais de uma das cotas de bolsa ofertada. 

  

6. DA SELEÇÃO 

6.1 A seleção dos bolsistas será de responsabilidade do coordenador de cada projeto, 

devendo ser amplamente divulgadas para a comunidade acadêmica as datas e horários da 

seleção, bem como os critérios a serem utilizados na seleção.  

6.2 Os pré-requisitos e formas de seleção das bolsas, nas modalidades BICTES e/ou BICET, 

encontram-se a seguir: 

 

 Edital complementar 74/2019 vinculado ao Edital IFRS nº 64/2019 

 Título do projeto Pré-requisito/critérios Forma de seleção 

Desenvolvimento de 
materiais pedagógicos - 
físicos e digitais - para a 

Educação STEM 

A. Ser estudante de Ensino Superior do 
Curso de Licenciatura em Matemática; 
 

B. Possuir disponibilidade de horário para 
a realização das tarefas previstas e pré-
disposição para trabalhar com 
tecnologias (GeoGebra, Tinkercad, 
impressão 3D, cortadora a laser,...). 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com o coordenador do projeto; 

- Análise de currículo. 

Lapec - Laboratório de 
Prototipagem para ensino 

de ciências 

A. Ser estudante de ensino superior de 
dos cursos de Licenciatura em Física, 
Licenciatura Matemática ou Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas; 
 
B. Possuir disponibilidade de horário para 
a realização da pesquisa. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com o coordenador do projeto; 

- Análise de currículo. 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_awGr6m9yK7qUqlnP_d1iSu0eb3u8HbriEqmhrSV7PorWCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_awGr6m9yK7qUqlnP_d1iSu0eb3u8HbriEqmhrSV7PorWCg/viewform
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Efeitos dos extratos de 
sementes e cascas de uva 
na toxicidade induzida por 

glifosato em 
Caenorhabditis elegans 

A. Ser estudante do ensino superior dos 
cursos de Bacharelado em Agronomia, 
Tecnologia em Viticultura e Enologia ou 
Tecnologia em Alimentos; 
 

B. Possuir disponibilidade de horário para 
a realização da pesquisa. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto;  
 
- Análise do histórico 
acadêmico. 

Modelo de análise de 
websites de regiões 

enoturísticas 

A. Ser Estudante de Ensino Médio 
Integrado ou Técnico Subsequente. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto;  
 
- Análise de histórico 
acadêmico; 
 
- Carta de interesse. 

Modos de alfabetizar: 
contextos de alfabetização 

na região de Bento 
Gonçalves 

A. Ser estudante do curso de Licenciatura 
em Pedagogia, a partir do 4º semestre (e 
que possua vínculo com a instituição até 
o final da bolsa/pesquisa); 
 
B. Ter conhecimento em planilhas/ 
tabulação de dados, formulários, editores 
de texto e indexadores de trabalhos 
acadêmicos;  
 
C. Ter disponibilidade para realização da 
pesquisa. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto;  
 
- Análise de histórico escolar. 

Percepção dos 
agricultores a respeito do 

uso de agrotóxicos na 
região Uva e Vinho 

A. Ser Estudante de Ensino Médio 
Integrado; 
 
B. Possuir disponibilidade de horário para 
a realização da pesquisa; 
 
C. Possuir vínculo com a Instituição até o 
final da vigência da bolsa/pesquisa. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto; 

- Texto de intenções a ser 
enviado por email para a 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/


  
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Bento Gonçalves 
Direção de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

 

Av. Osvaldo Aranha, 540 – Juventude da Enologia – Bento Gonçalves/RS 

CEP: 95700-206 – Telefone: (54) 3455-3217 – E-mail: dppi@bento.ifrs.edu.br 

Sítio eletrônico: www.ifrs.edu.br/bento 

coordenadora: dois parágrafos, 
Arial 12, espaço 1,5. 

Ensino de língua 
portuguesa para 

imigrantes e refugiados: 
desafios e perspectivas 

A. Estar regularmente matriculado no 3º 
ou no 5º semestre do Curso de 
Licenciatura em Letras; 
 
B. Possuir disponibilidade de horário para 
a realização da pesquisa. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto; 

- Análise de Currículo e 
Histórico Acadêmico. 

História, arte e feminino: 
as representações de 

Judith e Holofernes na 
pintura 

A. Ser estudante de Ensino Médio 
Integrado; 

B. Possuir disponibilidade de horário para 
a realização da pesquisa; 

C. Possuir vínculo com a Instituição até o 
final da vigência da bolsa/pesquisa. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto; 

- Texto de intenções a ser 
enviado por email para a 
professora: dois parágrafos, 
Arial 12, espaço 1,5. 

A representação de 
Helena de Tróia em 

Ovídio: reflexões sobre o 
feminino na literatura 

latina 

A. Ser estudante de Ensino Médio 
Integrado; 

B. Possuir disponibilidade de horário para 
a realização da pesquisa; 

C. Possuir vínculo com a Instituição até o 
final da vigência da bolsa/pesquisa. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto; 

- Texto de intenções a ser 
enviado por email para a 
professora: dois parágrafos, 
Arial 12, espaço 1,5. 

O realismo na filosofia da 
ciência de David Hume 

A. Ser estudante do 2º ou 3º ano de um 
Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio; 

- Produção de ensaio filosófico; 
 
- Média anual do componente 
de Filosofia em 2019. 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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Avaliação de desempenho 
em vitivinicultura 

sustentável utilizando de 
ferramentas de gestão 

A. Ser aluno regular dos Cursos superiores 
do IFRS, preferencialmente de Tecnologia 
Viticultura e Enologia, Tecnologia em 
Horticultura, Tecnologia em Logística e  
Bacharelado em Agronomia; 

B. Disponibilidade para encontros 
semanais virtuais (enquanto durar o 
período de suspensão das atividades 
presenciais) e presenciais (após este 
período). 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto. 

- Análise de currículo; 

- Formulário a ser respondido 
via Google Forms. 

Prototipagem e novas 
tecnologias para a 

fruticultura 

A. Ser estudante do ensino superior dos 
cursos de Bacharelado em Agronomia, 
Tecnologia em Viticultura e Enologia,  
Tecnologia em Horticultura, ou Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com o coordenador do projeto;  
 
- Análise de currículo lattes. 

Aplicação do 
delineamento simplex-
centróide no estudo da 

influência de resíduos de 
fungicidas sobre a cinética 
fermentativa de um mosto 

de uva 

A. Estudante do Curso Superior de 
Viticultura e Enologia; 
 
B. Ter disponibilidade de 16 h semanais; 
 
C. Possuir vínculo com a Instituição até o 
final da vigência da bolsa/pesquisa. 

- Análise de currículo Lattes e 
histórico acadêmico; 

- Formulário respondido via 
Google Forms. 

 

Literatura e outras artes: 
formações discursivas e 

construção de sentido na 
contemporaneidade 

A. Ser estudante do Ensino Médio 
Integrado; 

B. Possuir disponibilidade para encontros 
semanais virtuais (enquanto durar o 
período de suspensão das atividades 
presenciais) e presenciais (após este 
período). 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto.  

- Questionário e produção 
textual através de formulário 
do Google Forms.  

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1uOhm5pODcEksijFh29lGadZiZTULX7Hrl_bBbL3pzYJFmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyfxeLZv7ATkNH73xgeQSDgFRBvm3Oke4kMh1hRL6KTbQWLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyfxeLZv7ATkNH73xgeQSDgFRBvm3Oke4kMh1hRL6KTbQWLw/viewform
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A neurociência na 
formação de professores: 

um olhar para a 
alfabetização 

A. Ser estudante dos cursos licenciatura 
em Pedagogia ou em Letras; 
 
B. Ter disponibilidade de 16 horas 

semanais para se dedicar ao projeto. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com o coordenador do projeto; 
 
- Análise de currículo. 

A. Ser estudante do ensino médio 
integrado 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com o coordenador do projeto; 
 
- Análise de currículo. 

Fontes organominerais de 
nutrientes na fertirrigação 

cultura do morango 

A. Ser estudante regular do Curso 
Superior de Tecnologia em Horticultura 
ou Bacharelado em Agronomia; 

B. Ter disponibilidade para leitura e 
interpretação de textos técnicos e artigos 
científicos, bem como na condução do 
experimento quando do retorno das 
atividades presenciais. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com o coordenador do projeto; 

- Análise de currículo e histórico 
escolar. 

 

Edital IFRS nº 74/2019 -  Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e 

empreendedorismo 

 
Título do projeto 

 
Pré-requisito Forma de seleção 

 

Click - Espaço de Inovação 

 

A. Ser estudante regular dos Cursos 
superiores de Tecnologia em Viticultura e 
Enologia, Tecnologia em Horticultura, 
Bacharelado em Agronomia, Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
ou Tecnologia em Logística; 

B. Disponibilidade para encontros 
semanais virtuais (enquanto durar o 
período de isolamento) e presenciais (após 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
pelo coordenador do projeto; 

- Análise do currículo Lattes. 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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este período). 

 

Edital IFRS N° 07/2020 – Apoio à edição de periódicos científicos do IFRS 

Título do projeto Pré-requisito Forma de seleção 

LínguaTec 

- Ser estudante do curso de 
Licenciatura em Letras, a partir do 3º 
semestre; 

- Ter conhecimento consistente de 
utilização do pacote Office (word e 
excel); 

- Possuir familiaridade com a utilização 
do Google Drive; 

- Ter pleno domínio da norma culta 
escrita em seu formato acadêmico; 

- Ser pró-ativo, atento e criterioso na 
escrita e revisão. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do projeto 
(Na entrevista, serão 
explorados os conhecimentos 
do candidatos sobre a revista 
LínguaTec, sobre processos 
editoriais (etapas), sobre 
utilização de sistemas de 
informática); 

- Histórico Escolar; 

- Formatação de um 
manuscrito de acordo com 
Modelo de Formatação da da 
LínguaTec, disponível no site da 
revista. 

   

Edital IFRS Nº 15/2020 - Apoio a projetos indissociáveis de Pesquisa, Ensino E Extensão nos campi do 

IFRS 

 Título do projeto Pré-requisito/critérios Forma de seleção 

PANC na 

enogastronomia: uma 

descoberta de novos 

sabores 

A. Ser estudante do Curso Superior de 
Tecnologia em Viticultura e Enologia ou 
Curso Superior de Tecnologia em 
Alimentos; 

B. Ter conhecimento de utilização do 
pacote Office (word e excel); 

Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com a coordenadora do 
projeto. 

- Preenchimento de 
questionário pertinente ao 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/LinguaTec/about/submissions
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/LinguaTec/about/submissions
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C. Possuir familiaridade com a 
utilização do Google Drive. 

tema, via google forms ou 
whatssapp; 

- Análise do currículo lattes. 

A experimentação como 

ferramenta de ensino e 

aprendizagem de Física 

- Ser estudante do Curso de 
Licenciatura em Física; 

- Ter sido aprovado nas disciplinas de 
Física Geral I, Física Geral II e Física 
Geral III; 

- Possuir acesso à internet para 
atividades remotas. 

- Entrevista via google meet (ou 
meio alternativo, em caso de 
necessidade) a ser agendada 
com o coordenador do projeto; 
 
- Análise do currículo Lattes e 
trajetória acadêmica. 

 

6.3 O coordenador do projeto deverá realizar a seleção dos bolsistas no período indicado no 

cronograma deste edital. 

6.4 O processo de seleção dos bolsistas deverá ser realizado de forma não presencial e gerar 

notas parciais referentes à forma de seleção e uma nota final, entre zero e dez (10,00), de 

caráter classificatório. 

6.5 O coordenador do projeto de pesquisa e inovação deverá manter arquivado os 

documentos do processo de seleção dos bolsistas durante toda a vigência do projeto. 

6.6 O processo de seleção dos bolsistas será válido pelo período de vigência da bolsa e, em 

caso de substituição de bolsista, ficará valendo a classificação publicada por meio deste Edital.   

6.7 Para o caso de não haver classificados para contemplar a vaga da bolsa ou a substituição, 

o coordenador do projeto de pesquisa deverá solicitar via e-mail institucional a abertura de 

novo edital para executar o processo de seleção ou informar a não utilização da bolsa junto à 

Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. 

  

7. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO 

7.1 A classificação final será em ordem decrescente a partir da nota atribuída no processo de 

seleção. Em caso de empate, os seguintes critérios de desempate serão adotados: 

a) maior idade; 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
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b) sorteio. 

7.2 Serão desclassificados os discentes com nota final menor que 7,0 (sete). 

7.3 O(a) coordenador(a) do projeto deverá enviar o resultado da seleção/classificação dos 

bolsistas, indicando inclusive os candidatos suplentes, conforme cronograma deste edital, à 

Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do campus Bento via bolsistas via formulário 

eletrônico. 

7.3 A classificação neste processo não garante a vaga da bolsa, pois esta depende da 

disponibilidade de recursos da matriz orçamentária do campus Bento Gonçalves, destinados 

a esse fim.  

7.4 A Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do campus Bento divulgará a listagem 

dos candidatos classificados para cada vaga na data prevista no cronograma deste edital no 

site do campus. 

7.5 Esgotada a lista de suplentes de seu projeto de pesquisa e inovação, o coordenador 

poderá selecionar suplentes de outros projetos classificados neste edital por meio de 

entrevista com data, horário e local amplamente divulgado. 

 

8. DA IMPLEMENTAÇÃO 

8.1 Após a divulgação do resultado do número de bolsas disponíveis, o coordenador do 

projeto deverá enviar à Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, até o dia 

21/08/2020 os seguintes documentos do (s) bolsista (s), via formulário eletrônico: 

a) cópia do cartão da conta em nome do bolsista e sob sua titularidade, que conste o 

número de agência e conta corrente; 

b) comprovante de matrícula do semestre vigente; 

c) termo de compromisso do bolsista ou Autorização de pais ou responsáveis para 

bolsista menor 18 anos. 

  

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Este edital segue as orientações das normativas do Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação e do IFRS, Edital PROPPI nº 64/2019, Edital Complementar n° 74/2019, 

Edital IFRS nº 74/2019, Edital IFRS N° 07/2020, Edital 15/2020 e posteriores regulamentações 

que se fizerem necessárias. 

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0xp2-p7_cdL3X-sadYy63Pkfhb_newvkk0VjuUaY15EAgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0xp2-p7_cdL3X-sadYy63Pkfhb_newvkk0VjuUaY15EAgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4pbf_RsVSp-xH6I1HzZSIsnxodIq3Nt_Th3voXIbD70KvlQ/viewform
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9.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou em desacordo com as exigências do Edital. 

9.3 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo 

ou em parte, seja por decisão unilateral do campus Bento IFRS, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

9.4 Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela CAGPPI do campus Bento 

do IFRS. 

 

  

________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 

Diretor-geral do campus Bento 

Portaria 148/2020 

 

  

(O original encontra-se assinado na Direção/ Coordenação/Departamento de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação do campus.) 

  

  

http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/

