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RETIFICAÇÃO Nº 001 do EDITAL COMPLEMENTAR Nº 22/2018 VINCULADO AO EDITAL 

PROPPI Nº 77/2017 – FOMENTO INTERNO 2018/2019  

 

O Diretor-geral do campus Canoas 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), no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação nº 

001 do Edital Complementar nº 22/2018 vinculado ao Edital Proppi nº 77/2017 – Fomento Interno 

2018/2019. 

 ONDE SE LÊ: 

1.4 A vigência das bolsas será de 01/06/2018 a 28/02/2019. 

LEIA-SE: 

1.4 A vigência das bolsas será de 15/06/2018 a 28/02/2019. 

 

ONDE SE LÊ: 

3. DO CRONOGRAMA  

Etapas Período/ Prazo 

Inscrições  25/05 e 27/05/2018 

Período de seleção dos bolsistas De 28/05 à 29/05/2018 

Entrega pelo coordenador do projeto à Coordenadoria de Pesquisa do resultado 
final de seleção/classificação dos bolsistas 

Até 29/05/2018 

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsista(s)  29/05/2018 

Entrega da documentação do bolsista à Coordenadoria de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação 

 30/05/2018 

LEIA-SE: 

3. DO CRONOGRAMA  

Etapas Período/ Prazo 

Inscrições  25/05 até 04/06/2018 

Período de seleção dos bolsistas De 05/06 até 08/06/2018 

Entrega pelo coordenador do projeto à Coordenadoria de Pesquisa do resultado 

final de seleção/classificação dos bolsistas 

Até 11/06/2018 

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsista(s) 12/06/2018 

Entrega da documentação do bolsista à Coordenadoria de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação 

 Até 14/06/2018 
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ONDE SE LÊ: 

6.2 Os pré-requisitos e formas de seleção das bolsas, nas modalidades BICTES e/ou BICET, encontram-se a 
seguir: 

 Título do projeto Pré-requisito Formas de seleção 

 Políticas Públicas da 
Educação Técnica e 
Profissional brasileira: 
cenários em transformação 

BOLSISTA BICTES  
Estar regularmente matriculado 
no 2º ou 3º ano dos cursos de 
ensino médio técnico do IFRS-
Canoas 
 

Memorial descritivo + entrevista 
Entrevista e entrega do memorial: 
28.05.2018 (9h às 11h) – Auditório 1  
O Memorial Descritivo se constitui em um 
texto, no máximo duas páginas, tamanho 
A4, digitadas ou manuscritas, no qual o(a) 
candidato(a) deve expor as características 
de sua trajetória de formação (estudos), 
profissional e pessoal que julga qualifica-
lo(a) para a bolsa, bem como suas 
expectativas de atuação no Projeto. O 
Memorial deve ser entregue no dia da 
entrevista. As entrevistas ocorrerão por 
ordem de chegada dos candidatos(as). 

BOLSISTA BICET  
Estar regularmente matriculado 
no curso Superior de 
Licenciatura em Matemática no 
IFRS - Canoas 

Uso de mineração de texto 
no apoio a revisão para 
melhora do processo de 
escrita 

 Estar matriculado no 
curso  Tecnologia em Análise  e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Entrevista dia 29/05/18 das 18:00h às 

20:00 h - Laboratório E4. 

Métodos Eficientes de 
Aprendizagem de Máquina 
Baseados em Instâncias 

Aluno do ensino superior, 
preferencialmente do TADS, 
com sólidos conhecimentos de 
programação e matemática. 
Linguagem Python e 
conhecimentos de inteligência 
artificial ou aprendizagem de 
máquina são diferenciais. 

Entrevista, análise do histórico escolar e do 
currículo lattes. Entrevista dia 28/05 
(segunda) no laboratório E9 às 12h. 
Enviar o histórico e currículo previamente 
para o e-mail do coordenador do projeto. 

Logística, abastecimento e 
agricultura familiar: o caso 
da RedeCoop na região 
metropolitana de Porto 
Alegre’ 

Estar cursando regularmente o 
CST em Logística;   ter 
disponibilidade de trabalho de 8 
horas/semanais;  ter currículo 
lattes atualizado até a data da 
entrevista 
 

Entrevista individual dia 29/05 das 17 às 
19 horas na sala A 11 e Preenchimento de 
questionário. Entregar no ato da entrevista 
cópia impressa do currículo lattes. 
 

 

 

LEIA-SE: 

6.2 Os pré-requisitos e formas de seleção das bolsas, nas modalidades BICTES e/ou BICET, encontram-se a 
seguir: 
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 Título do projeto Pré-requisito Formas de seleção 

 Políticas Públicas da 
Educação Técnica e 
Profissional brasileira: 
cenários em 
transformação 

BOLSISTA BICTES  
Estar regularmente 
matriculado no 2º ou 3º ano 
dos cursos de ensino médio 
técnico do IFRS-Canoas 
 

Memorial descritivo + entrevista 
Entrevista e entrega do memorial: Agendar 
por e-mail com coordenador do projeto 
(romir.rodrigues@canoas.ifrs.edu.br) 
O Memorial Descritivo se constitui em um 
texto, no máximo duas páginas, tamanho A4, 
digitadas ou manuscritas, no qual o(a) 
candidato(a) deve expor as características de sua 
trajetória de formação (estudos), profissional e 
pessoal que julga qualifica-lo(a) para a bolsa, 
bem como suas expectativas de atuação no 
Projeto. O Memorial deve ser entregue no dia da 
entrevista. As entrevistas ocorrerão por ordem 
de chegada dos candidatos(as). 

BOLSISTA BICET  
Estar regularmente 
matriculado no curso Superior 
de Licenciatura em 
Matemática no IFRS - Canoas 

Uso de mineração de 
texto no apoio a revisão 
para melhora do processo 
de escrita 

 Estar matriculado no 
curso  superior de Tecnologia 
em Análise  e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Entrevista: 

Agendar por e-mail com coordenador do 
projeto (márcio.bigolin@canoas.ifrs.edu.br) 
 

Métodos Eficientes de 
Aprendizagem de 
Máquina Baseados em 
Instâncias 

Aluno do ensino superior, 
preferencialmente do TADS, 
com sólidos conhecimentos de 
programação e matemática. 
Linguagem Python e 
conhecimentos de inteligência 
artificial ou aprendizagem de 
máquina são diferenciais. 

Entrevista, análise do histórico escolar e do 
currículo lattes. Agendar por e-mail com 
coordenador do projeto  
(Rafael.pinto@canoas.ifrs.edu.br) Enviar o 
histórico e currículo previamente para o e-mail 
do coordenador do projeto. 

Logística, abastecimento 
e agricultura familiar: o 
caso da RedeCoop na 
região metropolitana de 
Porto Alegre’ 

Estar cursando regularmente o 
CST em Logística;   ter 
disponibilidade de trabalho de 
8 horas/semanais;  ter 
currículo lattes atualizado até 
a data da entrevista 
 

Entrevista individual (Agendar por e-mail com 
coordenador do projeto – 
marcos.aguiar@canoas.ifrs.edu.br) e 
 Preenchimento de questionário. Entregar no ato 
da entrevista cópia impressa do currículo lattes. 
 

 

Canoas, 30 de maio de 2018. 

   

________________________________ 

Mariano Nicolao 

Diretor geral do campus Canoas 

Portaria no 312/2016 

 

 (O original encontra-se assinado no gabinete do Campus Canoas)  


