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RETIFICAÇÃO 
 

EDITAL Nº 026, DE 16 DE NOVEMBRO 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), torna público, a abertura das inscrições para aluno bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (PROBICT) na modalidade de Iniciação 

Científica e/ou Tecnológica no Ensino Superior (BICTES), destinados aos estudantes de nível superior 

da instituição, referente à cota de bolsa do projeto selecionado no Edital Complementar n° 74/2019, 

vinculado ao Edital IFRS nº 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021. 

 
Onde se lê: 

2. DO CRONOGRAMA 

Etapas Período/ Prazo 

Divulgação do edital de seleção de bolsista(s) 16/11/2020 

Período de inscrições- via formulário eletrônico 16/11/2020 a 19/11/2020 

Divulgação de inscritos no site do campus 20/11/2020 

Período de seleção dos bolsistas 21/11/2020 a 24/11/2020 

Entrega pela coordenadora do projeto à Diretoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do resultado final de 

seleção/classificação dos bolsistas – via formulário 

eletrônico  

25/11/2020 

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsistas 26/11/2020 

https://ifrs.edu.br/bento/
mailto:comunicacao@bento.ifrs.edu.br
https://forms.gle/7Uzr6pfbGw4THQPB6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0xp2-p7_cdL3X-sadYy63Pkfhb_newvkk0VjuUaY15EAgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0xp2-p7_cdL3X-sadYy63Pkfhb_newvkk0VjuUaY15EAgw/viewform?usp=sf_link
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Envio da documentação dos bolsistas à Diretoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação pela coordenadora - via 

formulário eletrônico 

Até 30/11/2020 

 
 
Leia-se:  

2. DO CRONOGRAMA 

Etapas Período/ Prazo 

Divulgação do edital de seleção de bolsista(s) 16/11/2020 

Período de inscrições- via formulário eletrônico 16/11/2020 a 20/11/2020 

Divulgação de inscritos no site do campus 23/11/2020 

Período de seleção dos bolsistas 24/11/2020 a 25/11/2020 

Entrega pela coordenadora do projeto à Diretoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do resultado final de 

seleção/classificação dos bolsistas – via formulário 

eletrônico  

26/11/2020 

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsistas 27/11/2020 

Envio da documentação dos bolsistas à Diretoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação pela coordenadora - via 

formulário eletrônico 

Até 30/11/2020 

 
Onde se lê: 

 
Título do projeto 

 

Coordenadora/  
E-mail 

Modalidad
e/ Carga 
horária 

Pré-requisito/critérios Forma de seleção 

Modos de 

alfabetizar: 

contextos de 

alfabetização na 

região de Bento 

Gonçalves 

Aline Santos 

Oliveira/ 

aline.oliveira@ 

bento.ifrs.edu.br 

BICTES  

 16 h 

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); 
 

- Entrevista via google 

meet (ou meio 

alternativo, em caso 

de necessidade) a ser 

agendada com a 

coordenadora do 

projeto; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4pbf_RsVSp-xH6I1HzZSIsnxodIq3Nt_Th3voXIbD70KvlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4pbf_RsVSp-xH6I1HzZSIsnxodIq3Nt_Th3voXIbD70KvlQ/viewform
https://forms.gle/7Uzr6pfbGw4THQPB6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0xp2-p7_cdL3X-sadYy63Pkfhb_newvkk0VjuUaY15EAgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0xp2-p7_cdL3X-sadYy63Pkfhb_newvkk0VjuUaY15EAgw/viewform?usp=sf_link
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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B. Ter conhecimento em 
planilhas/tabulação de 
dados, formulários, 
editores de texto e 
indexadores de trabalhos 
acadêmicos; 
 
C. Ter disponibilidade 
para realização da 
pesquisa. 
 

 

- Análise de histórico 

escolar. 

 

Leia-se:        

 
Título do projeto 

 

Coordenadora/  
E-mail 

Modalidad
e/ Carga 
horária 

Pré-requisito/critérios Forma de seleção 

Modos de 

alfabetizar: 

contextos de 

alfabetização na 

região de Bento 

Gonçalves 

Aline Santos 

Oliveira/ 

aline.oliveira@ 

bento.ifrs.edu.br 

BICTES  

 16 h 

A. Ser estudante do curso 
de Licenciatura em 
Pedagogia ou Letras, 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. 

 

Bento Gonçalves, 19 de novembro de 2020. 
 
 

____________________________ 
Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 

Diretor-geral do campus Bento 
Portaria 148/2020 

 

(O documento original encontra-se assinado e arquivado na Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do 

Campus Bento Gonçalves) 
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