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EDI TAL I FRS CAMPUS FELI Z Nº 08/ 2022 

DA SELEÇÃO DE BOLSI STAS DE EXTENSÃO 

O DI RETOR- GERAL DO CAMP US FELI Z DO I NSTI TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCI A E TECNOLOGI A 

DO RI O GRANDE DO SUL, no uso das atri buições legais que l he são conferi das pel a Portaria nº 153, de 17/ 02/ 2020, publ icada no DOU e m 

27/ 02/ 2020, retifica o Apêndi ce A do EDI TAL Nº 08, DE 05 DE MAI O DE 2022 - DA SELEÇÃO DE BOLSI STAS DE EXTENSÃO DE 2022.  

 

2ª RETI FI CAÇÃO  

APÊNDI CE A 

                      Onde se lê:  
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Ca mpus Feliz 
Depart a ment o de Ext ensão 

APÊNDI CE A 

QUADRO  PROJ ETOS DE EXTENSÃO 

Tít ul o do projeto de 

extensão 
Coordenador 

(a) 
Nº de 

bol sas 
CH*  Vi gênci a Re quisitos For ma de sel eção dos bolsistas 

Experi ênci as de leit ura 

co mpartilhadas 
Izandra Al ves 02 16 01/ 06/ 2022 

31/ 12/ 2022 
a Est udant es de Ensi no Médi o 

Técni co e/ ou Li cenci at uras 

que goste m de leitura e de 
li vros 

Carta de apresent ação enviada ao e- mail da coordenadora do projet o, 

izandra. al ves @f eliz.ifrs. edu. br e entrevista/conversa de defesa da sua cart a. A 

entrevista será agendada por e- mail. A carta deve constar dados pessoai s e 

relati vos aos est udos (ano, t urma,  como vê seu dese mpenho); gost os rel aci onado 

a leit uras/li vros e de mai s artes; menci onar se dedi ca-se a al guma ati vi dade artística 

( músi ca, dança, pi nt ura...) e deve, ai nda, di zer por que quer ser candi dat o à bolsa.  

ARTI STANDO,  

CERAMI CANDO e 

muit o mai s 2022... 

Vi vi ane Di ehl  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculad @ no IFRS – 

ca mpus Feliz. Ter 

conheci ment o para at uar 

criação e edição de ví deo e 

mí di as sociais. 

Envi ar e- mail  com apresent ação das int enções + entrevista em mí di a virt ual.  

ARTI STANDO,  

CERAMI CANDO e 

muit o mai s 2022... 

Vi vi ane Di ehl  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculad @ no IFRS – 

Ca mpus Feliz. 
Envi ar e- mail  com apresent ação das int enções + entrevista em mí di a virt ual.  
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Me ni nas Hi gh- Tech: 

co mbat e à discri mi nação 

de gênero nas áreas de 

ci ênci a e tecnol ogi a 

Vanessa Petró 04 16 01/ 06/ 2022 a 
31/ 12/ 2022 

Est ar matriculada(o) e m 

al gu m curso de ní vel médi o ou 

superi or do Ca mpus Feliz do 

IFRS 

Entrevista e preenchi ment o de questi onári o sobre i nt eresse pela te máti ca do 

proj et o, disponi bilidade e habilidades.  

Feli z e m movi ment o Vi vi an Gi esel  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Ter disponi bilidade de 

horári o no t urno da manhã 
E- mail para a coordenadora da ação, i nfor mando os moti vos pel os quais pret ende 

trabal har como bolsista (vi vian. giesel @f eliz.ifrs. edu. br) 

Feli z e m movi ment o Vi vi an Gi esel  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Ter disponi bilidade de 

horári o no t urno da manhã ou 

tarde 

E- mail para a coordenadora da ação, i nfor mando os moti vos pel os quais pret ende 

trabal har como bolsista (vi vian. giesel @f eliz.ifrs. edu. br) 

ARTE, CERÂMI CA E 

CULTURA 2022 
Vi vi ane Di ehl  01 16 01/ 06/ 2022 

31/ 12/ 2022 
a Est ar matriculado no IFRS – 

ca mpus Feliz. Ter 
conheci ment o para at uar com 

a ferra ment a Corel e/ ou 

Phot oshop, criação e edição 

de ví deo e mí di as soci ais. 

Envi ar e- mail com apresent ação das int enções + entrevista em mí di a virt ual  

Núcl eo de Est udos e 
Pesquisa e m Gênero e 
Sexuali dade ( NEPGS) 

2022 

Lílian E. Cri zel 02 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculada(o) e m 

al gu m curso de ní vel médi o ou 

superi or do Ca mpus Feliz do 

IFRS 

Entrevista 

* CH: carga horária se manal da bol sa.  

 

ATENÇÃO:  os links para acesso a entrevistas, reuni ões e/ ou for mul ári os de seleção, citados no quadro aci ma, serão enca mi nhados pel os/as coordenadores/as dos proj et os para 

o e- mail infor mado pel o/ a candi dat a/ o no for mul ári o de inscrição (disponí vel no item 6. 1 deste edital) no perí odo de seleção de bolsistas (18 a 24/ 05/ 2022).  
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Lei a-se: 

APÊNDI CE A 

QUADRO  PROJ ETOS DE EXTENSÃO 

Tít ul o do projeto de 

extensão 
Coordenador 

(a) 
Nº de 

bol sas 
CH*  Vi gênci a Re quisitos For ma de sel eção dos bolsistas 

Experi ênci as de leit ura 

co mpartilhadas 
Izandra Al ves 02 16 01/ 06/ 2022 

31/ 12/ 2022 
a Est udant es de Ensi no Médi o 

Técni co e/ ou Li cenci at uras 

que goste m de leitura e de 
li vros 

Carta de apresent ação enviada ao e- mail da coordenadora do projet o, 

izandra. al ves @f eliz.ifrs. edu. br e entrevista/conversa de defesa da sua cart a. A 

entrevista será agendada por e- mail. A carta deve constar dados pessoai s e 

relati vos aos est udos (ano, t urma,  como vê seu dese mpenho); gost os rel aci onado 

a leit uras/li vros e de mai s artes; menci onar se dedi ca-se a al guma ati vi dade artística 

( músi ca, dança, pi nt ura...) e deve, ai nda, di zer por que quer ser candi dat o à bolsa.  

Experi ênci as de leit ura 

co mpartilhadas 
Izandra Al ves 01 12 01/ 06/ 2022 

31/ 12/ 2022 
a Est udant es de Ensi no Médi o 

Técni co e/ ou Li cenci at uras 

que goste m de leitura e de 
li vros 

Carta de apresent ação enviada ao e- mail da coordenadora do projet o, 

izandra. al ves @f eliz.ifrs. edu. br e entrevista/conversa de defesa da sua cart a. A 

entrevista será agendada por e- mail. A carta deve constar dados pessoai s e 

relati vos aos est udos (ano, t urma,  como vê seu dese mpenho); gost os rel aci onado 

a leit uras/li vros e de mai s artes; menci onar se dedi ca-se a al guma ati vi dade artística 

( músi ca, dança, pi nt ura...) e deve, ai nda, di zer por que quer ser candi dat o à bolsa.  
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ARTI STANDO,  

CERAMI CANDO e 

muit o mai s 2022... 

Vi vi ane Di ehl  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculad @ no IFRS – 

ca mpus Feliz. Ter 

conheci ment o para at uar 

criação e edição de ví deo e 

mí di as sociais. 

Envi ar e- mail  com apresent ação das int enções + entrevista em mí di a virt ual.  

ARTI STANDO,  

CERAMI CANDO e 

muit o mai s 2022... 

Vi vi ane Di ehl  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculad @ no IFRS – 

Ca mpus Feliz. 
Envi ar e- mail  com apresent ação das int enções + entrevista em mí di a virt ual.  

Me ni nas Hi gh- Tech: 

co mbat e à discri mi nação 

de gênero nas áreas de 

ci ênci a e tecnol ogi a 

Vanessa Petró 04 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculada(o) e m 

al gu m curso de ní vel médi o ou 

superi or do Ca mpus Feliz do 

IFRS 

Entrevista e preenchi ment o de questi onári o sobre i nt eresse pela te máti ca do 

proj et o, disponi bilidade e habilidades.  

Feli z e m movi ment o Vi vi an Gi esel  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Ter disponi bilidade de 

horári o no t urno da manhã 
E- mail para a coordenadora da ação, i nfor mando os moti vos pel os quais pret ende 

trabal har como bolsista (vi vian. giesel @f eliz.ifrs. edu. br) 

Feli z e m movi ment o Vi vi an Gi esel  01 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Ter disponi bilidade de 

horári o no t urno da manhã ou 

tarde 

E- mail para a coordenadora da ação, i nfor mando os moti vos pel os quais pret ende 

trabal har como bolsista (vi vian. giesel @f eliz.ifrs. edu. br) 
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ARTE, CERÂMI CA E 

CULTURA 2022 
Vi vi ane Di ehl  01 08 01/ 06/ 2022 

31/ 12/ 2022 
a Est ar matriculado no IFRS – 

ca mpus Feliz. Ter 
conheci ment o para at uar com 

a ferra ment a Corel e/ ou 

Phot oshop, criação e edição 

de ví deo e mí di as soci ais. 

Envi ar e- mail com apresent ação das int enções + entrevista em mí di a virt ual  

ARTE, CERÂMI CA E 

CULTURA 2022 
Vi vi ane Di ehl  01 12 01/ 06/ 2022 

31/ 12/ 2022 
a Est ar matriculado no IFRS – 

ca mpus Feliz. Ter 
conheci ment o para at uar com 

a ferra ment a Corel e/ ou 

Phot oshop, criação e edição 

de ví deo e mí di as soci ais. 

Envi ar e- mail com apresent ação das int enções + entrevista em mí di a virt ual  

Núcl eo de Est udos e 
Pesquisa e m Gênero e 
Sexuali dade ( NEPGS) 

2022 

Lílian E. Cri zel 02 16 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculada(o) e m 

al gu m curso de ní vel médi o ou 

superi or do Ca mpus Feliz do 

IFRS 

Entrevista 

Núcl eo de Est udos e 
Pesquisa e m Gênero e 
Sexuali dade ( NEPGS) 

2022 

Lílian E. Cri zel 01 12 01/ 06/ 2022 
31/ 12/ 2022 

a Est ar matriculada(o) e m 

al gu m curso de ní vel médi o ou 

superi or do Ca mpus Feliz do 

IFRS 

Entrevista 

* CH: carga horária se manal da bol sa.  

ATENÇÃO:  os links para acesso a entrevistas, reuni ões e/ ou for mul ári os de seleção, citados no quadro aci ma, serão enca mi nhados pel os/as coordenadores/as dos proj et os para o 

e- mail infor mado pel o/ a candi dat a/ o no for mul ári o de inscrição (disponí vel no item 6. 1 deste edital) no perí odo de seleção de bolsistas (18 a 24/ 05/ 2022).  
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Mar cel o Li ma Cali xt o 

Di ret or- Geral do Campus Feliz do IFRS 

Port aria nº 153/ 2020 

*A vi a ori gi nal assi nada encontra-se no Gabi net e da Direção do Ca mpus Feliz.  


