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RETIFICAÇÃO Nº 02

EDITAL CAMPUS CAXIAS DO SUL Nº 13/2021

EDITAL UNIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO

 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS CAXIAS DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 150, de 17/02/2020, publicada no DOU, de 27/02/2020, por intermédio da Comissão
Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS – Campus Caxias do Sul (CIEPE local) torna pública A RETIFICAÇÃO Nº 02 do RESULTADO FINAL DAS
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS do Edital nº 13, de 09 de junho de 2021 – Edital Unificado de Seleção de Bolsistas de Pesquisa, Extensão e Ensino:

ONDE SE LÊ:

EDITAL PROEX Nº 18/2021 – PROJETOS DE EXTENSÃO

Coordenador (a) Título do Projeto
Qtd. de Bolsas
(C.H. semanal)

Pré-requisitos Formas de seleção

7 Manuela 
Damiani Poleti 
da Silva

Núcleo de Ensino de Línguas 
em Extensão do Campus 
Caxias do Sul do IFRS

2 (8h)
Estar matriculado no 2º, 3º ou 4º ano dos cursos 
Técnicos em Fabricação Mecânica, Química ou 
Plásticos Integrados ao Ensino Médio.

Entrevista

RESUMO:  O programa 'Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão (NELE)  do IFRS  Campus Caxias  do Sul'  tem por  objetivo oferecer  curso  de língua
estrangeira (Língua Inglesa) e curso de LIBRAS, atendendo às demandas da comunidade interna e externa. A necessidade de conhecer ou de ampliar o
conhecimento de um idioma, seja ele a língua materna ou uma língua adicional, tornou-se um imperativo em nossos dias e não mais um diferencial. Desse
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modo, reafirma-se a importância do conhecimento de idiomas para enfrentar a velocidade das inovações e avanços nas diferentes áreas do conhecimento,
transformando o antigo conceito de atualização pela educação contínua do profissional e mesmo do jovem em formação. As ações desenvolvidas no
programa contemplam, basicamente, a gerenciamento de diversas ações de extensão, dentre elas, cursos, oficinas e eventos, os quais se darão de forma a
garantir  o  desenvolvimento  das  habilidades  de  produção  e  compreensão  escrita  e  oral.  Essas  habilidades  serão  desenvolvidas  através  do  emprego
progressivo da língua-alvo, tanto pelo professor, quanto pelos alunos. Como resultado deste programa, almeja-se viabilizar oportunidades de formação
acadêmica inicial e continuada à comunidade do entorno do Campus Caxias e, também, formação integral dos discentes através do ensino, da pesquisa e da
extensão.

LEIA-SE: 

EDITAL PROEX Nº 18/2021 – PROJETOS DE EXTENSÃO

Coordenador (a) Título do Projeto
Qtd. de Bolsas
(C.H. semanal)

Pré-requisitos Formas de seleção

7 Manuela Damiani
Poleti da Silva

Núcleo de Ensino de Línguas 
em Extensão do Campus 
Caxias do Sul do IFRS

4 (8h)
Estar matriculado no 2º, 3º ou 4º ano dos cursos 
Técnicos em Fabricação Mecânica, Química ou 
Plásticos Integrados ao Ensino Médio.

Entrevista

RESUMO: O programa 'Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão (NELE) do IFRS Campus Caxias do Sul' tem por objetivo oferecer curso de língua estrangeira
(Língua Inglesa) e curso de LIBRAS, atendendo às demandas da comunidade interna e externa. A necessidade de conhecer ou de ampliar o conhecimento de
um idioma, seja ele a língua materna ou uma língua adicional, tornou-se um imperativo em nossos dias e não mais um diferencial. Desse modo, reafirma-se a
importância do conhecimento de idiomas para enfrentar a velocidade das inovações e avanços nas diferentes áreas do conhecimento, transformando o
antigo conceito de atualização pela educação contínua do profissional e mesmo do jovem em formação. As ações desenvolvidas no programa contemplam,
basicamente,  a  gerenciamento  de  diversas  ações  de  extensão,  dentre  elas,  cursos,  oficinas  e  eventos,  os  quais  se  darão  de  forma  a  garantir  o
desenvolvimento das habilidades de produção e compreensão escrita e oral. Essas habilidades serão desenvolvidas através do emprego progressivo da
língua-alvo, tanto pelo professor, quanto pelos alunos. Como resultado deste programa, almeja-se viabilizar oportunidades de formação acadêmica inicial e
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continuada à comunidade do entorno do Campus Caxias e, também, formação integral dos discentes através do ensino, da pesquisa e da extensão.

Caxias do Sul, 22 de junho de 2021.
 

       _______________________________
 JEFERSON LUIZ FACHINETTO
               Diretor-Geral 
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