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ANEXO I - QUADRO GERAL DE BOLSAS

Atualizado em 17 de junho de 2021

PROJETOS DE ENSINO

Edital

vinculado
Título do programa/projeto Coordenador(a)

Nº de

bolsas
CH Requisitos

Critérios para

seleção

Local, data e horário da

seleção

IFRS nº

17/2021

História e Literatura: entrelaçando saberes no

Ensino Médio

Cinara Fontana

Triches
3

12

horas

Estar matriculado em algum curso Técnico Integrado

do campus, a partir do 2º ano.Ter disponibilidade de

12 horas semanais para atuar no projeto (manhã ou

tarde - as reuniões semanais serão à tarde). Ter

interesse pela leitura e análise literária e pela leitura

de textos acadêmicos. Ter acesso à internet e

capacidade

de criar materiais de divulgação nas redes sociais.

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho, das 14h às

18h, via Google Meet.

Agendamento pelo e-mail

cinara.triches@farroupilha.ifrs

.edu.br

IFRS nº

17/2021

Monitoria acadêmica: Desenvolvendo

estratégias para a construção de saberes na

Educação Física

Denis William Gripa 2
12

horas

Estar matriculado a partir do 3º ano de qualquer

curso técnico integrado do campus, ter obtido

aprovação no componente curricular de Educação

Física I, ter experiência e interesse nas temáticas

inerentes a Educação Física, ser comunicativo e ter

disposição e engajamento para o diálogo com

outros discentes e ter acesso à internet e a

equipamento adequado para a realização das

Entrevista

Dia 21 de junho, a partir das

16h, via Google Meet.

Agendar entrevista pelo

e-mail

denis.gripa@farroupilha.ifrs.e

du.br (link disponibilizado no

ato do agendamento).

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
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atividades de forma remota.

IFRS nº

17/2021

Práticas Corporais: Ressignificando o corpo em

movimento
Denis William Gripa 2

12

horas

Estar matriculado em qualquer curso técnico

integrado do campus, ter interesse em estudo e

pesquisa no campo das práticas corporais, ser

pró-ativo e comunicativo, ter capacidade para

produzir materiais didáticos e audiovisuais, ter

acesso à internet e a equipamento adequado para a

realização das atividades de forma remota.

Atividade prática

+ Entrevista

Dia 22 de junho, nos turnos

matutino e vespertino, via

Google Meet. Agendar

entrevista pelo e-mail

denis.gripa@farroupilha.ifrs.e

du.br (link disponibilizado no

ato do agendamento,

juntamente com a atividade

prática a ser realizada).

IFRS nº

17/2021

Repositório Digital Finestra: espaço de

memória da educação no RS

Delma Tânia

Bertholdo
1

12

horas

Estar matriculado(a) no curso de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de

Controle e Automação ou Engenharia Mecânica,

com experiência em base de dados e configuração

em Wordpress, digitalização de documentos para

alimentar arquivos pdf no repositório digital em fase

de implantação, participar ativamente das oficinas e

reuniões semanais promovidas pelo grupo e

apresentar o repositório em possíveis

eventos. Devrá ter acesso à internet e computador

próprio.

Entrevista via

Google meet,

a combinar.

Análise do

currículo.

Dia 22 junho, terça, a partir

das 13h30, em

horário a combinar por

solicitação do

interessado(a) via email:

tania.bertholdo@farroupilha.i

frs.edu.br

No email, enviar um currículo

simplificado.

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO

Edital

vinculado
Título do programa/projeto Coordenador(a)

Nº de

bolsas
CH Requisitos

Critérios para

seleção

Local, data e horário da

seleção

IFRS nº

18/2021

Educação em Saúde: oportunidades educativas

e desenvolvimento infantil

Luciane Torezan

Viegas
1

12

horas

Estar matriculado no curso de Pedagogia,

segundo semestre em diante, e ter experiência

com voluntariado, estágio ou

profissional na área da saúde. Disponibilidade

para atuar de forma online em encontros virtuais

diurnos (manhãs ou tardes).

Entrevista

individual e

análise de

currículo.

Dia 22 de junho, a partir das 14

horas, entrevistas agendadas, via

Google Meet. Enviar currículo e

solicitar agendamento de

entrevistas pelo e-mail:

luciane.viegas@farroupilha.ifrs.e

du.br

IFRS nº

18/2021

Leituras e vivências afirmativas no IFRS

Campus Farroupilha

Mônica de Souza

Chissini
2

12

horas

Ter interesse nas temáticas afirmativas, tais

como: gênero e sexualidades, relações

étnico-raciais, cultura afro-brasileira e indígena e

inclusão. Estar matriculado/a no Ensino Médio

Integrado (a partir do 2o ano), em curso de

graduação ou na Especialização em Educação:

Reflexões e Práticas para a Educação Básica. Ter

acesso à internet e

equipamento adequado para realização de

atividades remotas.

Questionário +

entrevista

Dia 21 de junho, a partir das

8h30, por meio de entrevistas

agendadas na Plataforma Google

Meet. O horário da entrevista

será enviado para o e-mail da/o

inscrita/o, juntamente com link

para preenchimento de

questionário, com prazo de

realização até 20/06.

IFRS nº

18/2021

Língua e cultura como ferramentas para

acolher e integrar (i)migrantes e refugiados
Minéia Frezza 2

16

horas

Ter acesso à Internet e computador, bem como

conhecimento (ou disposição para aprender a

trabalhar com) sobre recursos digitais;

Questionário +

entrevista

Dia 21 de junho, a partir das 14h,

por meio de entrevistas

agendadas na Plataforma Google

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:luciane.viegas@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:luciane.viegas@farroupilha.ifrs.edu.br
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Apresentar interesse nas temáticas de imigração,

refúgio, línguas, culturas e artes; Estar

matriculado/a em um dos seguintes cursos:

Licenciatura em Pedagogia ou Especialização em

Educação

Meet. O horário e o link da

entrevista serão enviados para o

e-mail da/o inscrita/o. Além da

entrevista, o/a candidato/a deve

preencher o seguinte

questionário:

https://forms.gle/39qGxjaiLucBT

4hn9 até 20/06.

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
https://forms.gle/39qGxjaiLucBT4hn9
https://forms.gle/39qGxjaiLucBT4hn9
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PROJETOS DE PESQUISA

Edital

vinculado
Título do programa/projeto Coordenador(a)

Nº de

bolsas
CH Requisitos

Critérios para

seleção

Local, data e horário da

seleção

IFRS nº

11/2021

AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO IFRS CAMPUS

FARROUPILHA
Oderson Panosso 1

16

horas

Estar matriculado em curso superior e possuir

acesso à internet. Preferencialmente, ler em

língua inglesa e ter conhecimentos em

eletrônica, programação e fabricação digital.

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho, a partir das 14h,

via Google Meet. Agendar

entrevista pelo e-mail

oderson.panosso@farroupilha.ifrs

.edu.br (link disponibilizado no ato

do agendamento).

IFRS nº

12/2021

Arranjos produtivos, sociais e culturais locais

na Educação Profissional: o olhar dos

servidores do Instituto Federal do Rio Grande

do Sul

Gisele Schwede

1
16

horas

Estar matriculado no curso de Licenciatura em

Pedagogia ou no curso de Formação Pedagógica

para Graduados não Licenciados; desejável ter

interesse em estudar e pesquisar temáticas

relacionadas à Educação Profissional; ter acesso

à internet e a equipamento adequado para a

realização das atividades de forma remota; ter

disponibilidade de 16 horas semanais para

dedicação ao projeto (incluindo encontros

semanais com a equipe de pesquisadores).

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho no turno da

manhã ou no dia 22 de junho, no

turno da tarde, pelo link:

meet.google.com/zbm-vcke-kuw

A entrevista será agendada e

notificada pelos pesquisadores da

equipe por e-mail aos candidatos.

1
BAT 16

horas

Estar matriculado no curso de especialização em

Educação: Reflexões e Práticas; desejável ter

experiências prévias com pesquisa e estudos em

temáticas relacionadas à Educação Profissional;

Entrevista via

Google Meet

Dia 22 de junho, a partir de 14h,

pelo link:

meet.google.com/msv-zgge-ikm

A entrevista será agendada e

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:oderson.panosso@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:oderson.panosso@farroupilha.ifrs.edu.br
http://meet.google.com/zbm-vcke-kuw
http://meet.google.com/zbm-vcke-kuw
http://meet.google.com/msv-zgge-ikm
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ter acesso à internet e à equipamento adequado

para a realização das atividades de forma

remota; ter disponibilidade de 16 horas semanais

para dedicação ao projeto (incluindo encontros

semanais com a equipe de pesquisadores).

notificada pelas pesquisadoras da

equipe por e-mail aos candidatos.

IFRS nº

11/2021

CRIA-EDUCA-IFRS: UM HABITAT DE

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO QUE

APROXIMA A ENGENHARIA AO ENSINO DAS

CIÊNCIAS EXATAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Lisiane Trevisan 1
16

horas

Estar matriculado em curso superior do campus

Farroupilha. O candidato deve possuir acesso à

internet. Ter disponibilidade de 16 horas

semanais para dedicação ao projeto (incluindo

encontros semanais com a equipe de

pesquisadores).

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho, das 14h às 17h,

mediante agendamento prévio

com a coordenadora do projeto

pelo email:

lisiane.trevisan@farroupilha.ifrs.e

du.br

IFRS nº

12/2021

Diálogos entre a História e a Literatura:

relações possíveis entre as obras de Paulina

Chiziane (Moçambique) e Conceição Evaristo

(Brasil)

Daniela de Campos 1
12

horas

Estar matriculado em algum Curso Técnico

Integrado ao Ensino Médio, a partir do 2o. ano

ou nos seguintes cursos superiores: Pedagogia,

Formação de Professores para graduados não

licenciados e Especialização em Educação. Ter

disponibilidade de 12 horas semanais para atuar

no projeto e para reuniões semanais diurnas

(manhã ou tarde). Disposição para leitura e

análise de obras literárias e textos acadêmicos.

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho, das 9h às 14h,

mediante agendamento prévio

com a coordenadora do projeto

pelo email:

daniela.campos@farroupilha.ifrs.e

du.br

IFRS nº

12/2021

Educação 4.0 - A (re)invenção do ensino e da

aprendizagem em tempos de pandemia: Uma

análise nos cursos superiores do IFRS Campus

Farroupilha

Samantha Dias de

Lima
1

16

horas

Ter interesse em desenvolver ações de pesquisa

científica investigando a temática da "Educação

4.0", gostar de ler (livros e artigos) e escrever

(resumos, fichamentos, relatórios). Ter a

disponibilidade de cumprir a carga-horária

prevista semanalmente. Possuir computador com

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho, entre 14h e 18h (

agendar previamente horário)

com a professora pelo e-mail:

samantha.lima@farroupilha.ifrs.e

du.br - Link:

meet.google.com/vhr-cmax-jdw

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:lisiane.trevisan@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:lisiane.trevisan@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:daniela.campos@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:daniela.campos@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:samantha.lima@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:samantha.lima@farroupilha.ifrs.edu.br
http://meet.google.com/vhr-cmax-jdw
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acesso à internet. Ser estudante das

Licenciaturas em Pedagogia ou em Formação

Pedagógica para estudantes não graduados.

IFRS nº

12/2021
Glossário bilíngue de informática

Lucilene Bender de

Sousa
2

16

horas

Ter conhecimento de inglês (nível intermediário

ou avançado) e programação (desenvolvimento

web). Estar matriculado em curso superior ou

ensino médio (a partir do 2º ano),

preferencialmente relacionados à área da

informática. Ter disponibilidade para trabalhar 16

horas semanais, computador e acesso à internet.

Entrevista via

Google Meet e

questionário no

Google Forms

Dia 21 de junho, a partir das

13h30min, via Google Meet. O

horário e o link para entrevista

serão divulgados para os

candidatos inscritos que

preencherem o questionário de

seleção disponível neste link.

IFRS nº

12/2021

Jogos digitais e o processo de alfabetização:

Construindo um repositório de jogos

educacionais para o primeiro ciclo do ensino

fundamental

Denis William Gripa 1
16

horas

Estar matriculado na Licenciatura em Pedagogia

ou em Formação Pedagógica para estudantes

não graduados, ter interesse em estudar e

pesquisar as temáticas relacionadas ao processo

de alfabetização e letramento, assim como o uso

de jogos no processo de ensino-aprendizagem, e

ter acesso à internet e a equipamento adequado

para a realização das atividades de forma

remota.

Entrevista

Dia 21 de junho, a partir das 16h,

via Google Meet. Agendar

entrevista pelo e-mail

denis.gripa@farroupilha.ifrs.edu.b

r (link disponibilizado no ato do

agendamento).

IFRS nº

12/2021

Representatividade Feminina nos cursos

relacionados à Computação: Um estudo

sobre os motivos que influenciam as

mulheres a continuar ou abandonar esse

campo de formação.

Elisangela Muncinelli

Caldas Barbosa
1

12

horas

Ser discente do curso Técnico em Informática ou

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas. Possuir disponibilidade para participar

das reuniões de estudos e orientação, cumprir as

tarefas propostas (leitura de artigos, coleta,

análise e organização de dados da pesquisa), de

acordo com a carga horária semanal disponível

Entrevista

Dia 22 de junho, a partir das 13h e

30min, via Google Meet. A

entrevista deve ser agendada pelo

email

representatividadefeminina@farr

oupilha.ifrs.edu.br (link e horário

da entrevista serão enviados como

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
https://docs.google.com/forms/d/1SB3gn-Cp84DaVaO2_8W8A3UXuDr0T0xjLAq6fZqPO24/edit
mailto:denis.gripa@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:denis.gripa@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:representatividadefeminina@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:representatividadefeminina@farroupilha.ifrs.edu.br
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(12h). Possuir computador e acesso a internet

para a execução da pesquisa de forma remota.

resposta ao email).

PROJETOS INDISSOCIÁVEIS

Edital

vinculado
Título do programa/projeto Coordenador(a)

Nº de

bolsas
CH* Requisitos

Critérios

para seleção

Local, data e horário da

seleção

IFRS nº

29/2021

A REINVENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA:

ESTRATÉGIAS INOVADORAS EM TEMPOS DE

PANDEMIA

Samantha Dias de

Lima
1 16 horas

Ter interesse em desenvolver ações de pesquisa,

ensino e extensão, atuando na temática da

Brinquedoteca do curso de Pedagogia. Ser

comunicativa/o, ser pró-ativa/o no

desenvolvimento de materiais visuais e digitais,

gostar de ler (livros e artigos) e escrever

(resumos, fichamentos, relatórios). Ter a

disponibilidade de cumprir a carga-horária

prevista semanalmente. Possuir computador com

acesso à internet. Ser estudante das Licenciaturas

em Pedagogia ou em Formação Pedagógica para

estudantes não graduados.

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho, entre 14h e 18h (

agendar previamente horário) com

a professora pelo e-mail:

samantha.lima@farroupilha.ifrs.ed

u.br - Link:

meet.google.com/vhr-cmax-jdw

IFRS nº

29/2021

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA

INFORMATIZADO PARA O PROJETO FARMÁCIA

SOLIDÁRIA

Felipe Martin

Sampaio
1 16 horas

Ser aluno do curso Técnico em Informática ou de

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas. Ter cursado as disciplinas básicas da

área de programação. Desejável experiência com

Entrevista

Dia 22 de junho, nos turnos da

manhã, tarde ou noite, mediante

agendamento prévio pelo e-mail:

felipe.sampaio@farroupilha.ifrs.ed

https://ifrs.edu.br/farroupilha/extensao/
mailto:gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:samantha.lima@farroupilha.ifrs.edu.br
mailto:samantha.lima@farroupilha.ifrs.edu.br
http://meet.google.com/vhr-cmax-jdw
mailto:felipe.sampaio@farroupilha.ifrs.edu.br
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desenvolvimento Web. u.br.

IFRS nº

29/2021

LABPED: LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DE

EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS

Samantha Dias de

Lima
1 16 horas

Ter interesse em desenvolver ações de pesquisa,

ensino e extensão, atuando em diferentes

temáticas educativas da Pedagogia. Ser

comunicativa/o, enviar/responder e-mail do

LABPED, ser pró-ativa/o no desenvolvimento de

materiais visuais, gostar de ler (livros e artigos) e

escrever (resumos, fichamentos, relatórios). Ter a

disponibilidade de cumprir a carga-horária

prevista semanalmente. Possuir computador com

acesso à internet. Ser estudante dos cursos

Técnico em Informática ou Técnico em

Administração, ou das Licenciaturas em

Pedagogia ou em Formação Pedagógica para

estudantes não graduados.

Entrevista via

Google Meet

Dia 21 de junho, entre 14h e 18h

(agendar previamente horário)

com a professora pelo e-mail:

samantha.lima@farroupilha.ifrs.ed

u.br - Link:

meet.google.com/vhr-cmax-jdw
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