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EDITAL IFRS CAMPUS OSÓRIO Nº 11 DE 01 DE JUNHO DE 2021.

Seleção de Bolsista de Iniciação Cientíca e/ou ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

A Diretora-geral do Campus Osório do Insttuto 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  estudantes  bolsistas  do  Programa
Insttucional de Bolsas de Fomento Interno relatvo ao Programa de Fomento à Pesquisa e à Inovação do
Insttuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, nas modalidades de Iniciação
Científica (BICT) e/ou ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (BIDTI), destnados aos estudantes de
nível técnico e superior da insttuição, referente às cotas de bolsas dos projetos selecionados no EDITAL
COMPLEMENTAR  Nº  04/2021  VINCULADO  AO  EDITAL  IFRS  Nº  12/2021  –FOMENTO  INTERNO  PARA
PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2021/2022.

1. DO OBJETO

1.1  O  presente  Edital  visa  à  seleção  de  bolsistas  para  atuar  nos  projetos  de  pesquisa  e  inovação
aprovados no Edital IFRS nº 12/2021 - Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 2021/2022.

1.2.  As  Bolsas  são  divididas  em  duas  modalidades:  Bolsas  de  Iniciação  Científica  (BICT)  e/ou  ao
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (BIDTI), destnadas aos discentes de cursos técnicos de nível
médio das modalidades concomitante, integrado ou subsequente e discentes dos cursos de graduação
do IFRS que realizam iniciação científica e tecnológica em projetos de pesquisa e inovação aprovados e
classificados no Edital Complementar 04/2021.

1.3. O valor mensal previsto no item 2.2.1. do Edital Complementar 04/2021 para as Bolsas de Iniciação
Científica (BICT) e Bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (BIDTI) são de R$
200,00 (duzentos reais) para 8 (oito) horas semanais.

1.4. A vigência das bolsas será de 01/07/2021 a 28/02/2022.

2. DO CRONOGRAMA

2.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos:
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Fases Prazos

1. Publicação do Edital de Seleção de Bolsistas  01/06/2021

2. Período de inscrições por Formulário Eletrônico disponível
em: https://forms.gle/7bWGPQdecEqrNNQS7  De 01 a 13/06/2021

3. Divulgação da lista de estudantes inscritos no site do 
campus

14/06/2021

4. Período de seleção dos bolsistas conforme a Tabela de 
Seleção (item 6.2)

 De 15, 16, 17 18 e
21/06/2021

5. Envio pelo coordenador do projeto à Direção de Pesquisa, 
Pós-graduação e Inovação do resultado final de 
seleção/classificação dos bolsistas para o e-mail 
fomento.interno@osorio.ifrs.edu.br

22/06/2021

6. Publicação do resultado PARCIAL do Edital de Seleção de 
Bolsistas no site do campus

23/06/2021

7. Período de recurso do estudante quanto ao resultado do 
Edital de Seleção de Bolsistas, por meio de formulário 
eletrônico: https://forms.gle/3JrSnoop1rA5haP38

24/06/2021

8. Análise dos recursos pelo Coordenador do Projeto 25/06/2021

9. Publicação do resultado FINAL do edital de Seleção de 
Bolsistas no site do campus

28/06/2021

10. Envio pelo coordenador da documentação do bolsista à 
Direção de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação para o e-mail
fomento.interno@osorio.ifrs.edu.br

Até 30/06/2021

3. DOS REQUISITOS, DEVERES E DIREITOS DO BOLSISTA

3.1 São requisitos para os candidatos às bolsas BICT e BIDTI conforme a RESOLUÇÃO Nº 009, DE
05 DE FEVEREIRO DE 2021:
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I - Estar regularmente matriculado e frequentando um curso de nível médio ou de graduação do
IFRS Campus Osório.

§ 1º Poderá ser concedida bolsa a discente que esteja em estágio não obrigatório, desde
que  seja  registrada  em  ata  da  Gestão  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e  Inovação  a  concordância  do
coordenador de estágios, do orientador do projeto e da Gestão de Ensino, de que a realização do estágio
não afetará sua dedicação às atvidades acadêmicas e de pesquisa.

§  2º  Os  bolsistas  poderão  receber  complementação  financeira,  proveniente  de  outras
fontes, desde que se dediquem a atvidades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua
formação acadêmica, científica e tecnológica.

§ 3º O bolsista não poderá acumular o recebimento de bolsa de pesquisa com quaisquer
outras  modalidades  de  bolsas  de  pesquisa,  ensino  ou  extensão  do  IFRS  ou  de  outras  insttuições,
ressalvando-se a possibilidade de acúmulo apenas aos auxílios estudants ou a outros programas sociais
da União.

§  4º  O  bolsista  poderá  acumular  bolsa  com  atvidades  remuneradas,  desde  que  haja
anuência do coordenador do projeto de pesquisa  indicando que não haverá  prejuízos  às atvidades
relacionadas à pesquisa.

3.2.  São deveres dos bolsistas de BICT e BIDTI:
I -  cumprir carga horária para execução das atvidades, conforme previsto no cronograma de

atvidades da cota a ele concedida;e
II - apresentar ao coordenador do projeto de pesquisa e inovação, conforme definido em edital,

o relatório de atvidades contendo os resultados parciais e/ou finais;e
III  -  divulgar  os  resultados  da  pesquisa,  sob  a  forma  de  publicações,  exposições  orais  e/ou

painéis,  obrigatoriamente,  em  evento  de  Iniciação  Científica  e  Tecnológica  do  respectvo  campus,
juntamente com o seu orientador, e observar as orientações quanto ao sigilo e proteção da propriedade
intelectual, conforme Polítca de Inovação do IFRS;e

IV  -  fazer  referência  à  sua  condição  de  bolsista  do  IFRS  nas  publicações  e/ou  trabalhos
apresentados em eventos científicos;e

V  -  manter  bom  desempenho  escolar/acadêmico  dentro  do  período  de  vigência  da  bolsa,
conforme acompanhamento do orientador;e

VI - criar e manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq;e

3.3. São direitos dos bolsistas de BICT e BIDTI:
I  -  ser notficado, pelo coordenador do projeto, a respeito dos aspectos insuficientes de sua

atuação e sobre as solicitações de aprimoramento necessárias, antes de haver desligamento da bolsa,
podendo  o  bolsista  apresentar  defesa  por  escrito  em  até  10  dias,  contados  da  notficação,  ao
Coordenador/Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus;e

II  -  submeter  os  resultados da pesquisa,  sob a forma de publicações,  exposições orais  e/ou
painéis, no evento de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRS, juntamente com o seu orientador, e
observar as orientações quanto ao sigilo e proteção da propriedade intelectual, conforme Polítca de
Inovação do IFRS.

4. DAS INSCRIÇÕES
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4.1. As inscrições serão realizadas no período determinado no cronograma deste edital.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato interessado por meio do preenchimento

e envio do Formulário Eletrônico disponível em: https://forms.gle/7bWGPQdecEqrNNQS7

4.3.  O discente poderá se  inscrever  em mais  de uma das  cotas  de bolsa  ofertada,  devendo
preencher e enviar o formulário de inscrição online para cada projeto de seu interesse.

5. DAS VAGAS E DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1.  A distribuição e pré-requisitos de vagas, assim como as formas de seleção das bolsas nas
modalidades BICT e BIDTI encontram-se descritas no ANEoO I deste edital.

5.2. A seleção dos bolsistas será por e-mail ou online e de responsabilidade do coordenador de
cada  projeto,  devendo  ser  amplamente  divulgadas  para  a  comunidade  acadêmica  com  as  datas  e
horários, bem como os critérios a serem utlizados na seleção, conforme a Tabela de Seleção.

5.3. O coordenador do projeto deverá realizar a seleção dos bolsistas de maneira remota no
período indicado no cronograma deste edital e da maneira definida na Tabela de Seleção (ANEoO I).

5.4.  O  processo  de  seleção  dos  bolsistas  deverá  gerar  notas  parciais  referentes  à  forma de
seleção e uma nota final, entre zero e dez (10,00), de caráter classificatório.

5.5. O coordenador do projeto de pesquisa e inovação deverá manter arquivado os documentos
do processo de seleção dos bolsistas durante toda a vigência do projeto.

5.6. O processo de seleção dos bolsistas será válido pelo período de vigência da bolsa e, em caso
de  substtuição  de  bolsista,  deve-se  obedecer  a  ordem  de  classificação  dos  suplentes  publicada
conforme o cronograma deste Edital.

5.7. No caso de não haver classificados para contemplar a vaga da bolsa ou a substtuição, o
coordenador  do  projeto  de  pesquisa  deverá  solicitar  via  e-mail  insttucional  a  abertura  de  edital
complementar para executar o processo de seleção ou informar a não utlização da bolsa junto à Direção
de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO

6.1. A classificação final será em ordem decrescente a partr da nota atribuída no processo de
seleção. Em caso de empate, os seguintes critérios de desempate serão adotados:

a) maior idade;e
b) sorteio.
6.2. Serão desclassificados os discentes com nota final menor que 7,0 (sete).
6.3. O coordenador do projeto deverá enviar para o e-mail fomento.interno@osorio.ifrs.edu.br

 da Direção de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, conforme cronograma deste edital, o resultado da
seleção/classificação dos bolsistas indicando, inclusive, os candidatos suplentes.

6.4.  A  classificação  neste  processo  não  garante  a  vaga  da  bolsa,  pois  esta  depende  da
disponibilidade de recursos da matriz orçamentária do Campus Osório, destnados a esse fim.

6.5. A Direção de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do campus Osório divulgará a listagem dos
candidatos classificados para cada vaga na data prevista no cronograma deste edital no site do Campus.
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6.6. Esgotada a lista de suplentes de seu projeto de pesquisa e inovação, o coordenador poderá
selecionar  suplentes  de outros  projetos  classificados neste  edital  por  meio de entrevista  com data,
horário e local amplamente divulgado.

6.7. O recurso quanto o processo de seleção deverá ser submetdo conforme especificado no
cronograma na fase 7. Link: https://forms.gle/3JrSnoop1rA5haP38

7. DA IMPLEMENTAÇÃO

7.1. Após a divulgação do resultado do número de bolsas disponíveis, o coordenador do projeto
deverá enviar à Direção de Pesquisa,  Pós-graduação e Inovação, até o dia 30/06/2021, os seguintes
documentos do(s) bolsista(s) através do e-mail fomento.interno@osorio.ifrs.edu.br:

a) formulário de indicação do bolsista (Formulário de Indicação, Desligamento e Substtuição de
Bolsista BICT/BIDTI (Anexo II);e

b) cópia do cartão bancário em nome do bolsista e sob sua ttularidade, que conste o número de
agência e da conta;e

c) termo de compromisso do bolsista (Anexo III) ou Autorização de pais ou responsáveis para
bolsista menor 18 anos (Anexo IV).

d) Cópia/foto de documento de identdade com CPF.
7.2. O controle de frequência do bolsista será realizado através de formulário eletrônico enviado

ao coordenador do projeto mensalmente para preenchimento, até o últmo dia útl do mês da realização
das atvidades previstas no seu Plano de Trabalho.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Este edital segue as orientações das normatvas do Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação
e Inovação e do IFRS, o Edital IFRS nº 12/2021 - Fomento Interno 2021/2022, Edital Complementar n°
04/2021 e posteriores regulamentações que se fizerem necessárias.

8.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou em desacordo com as exigências do Edital.
8.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou

em parte, seja por decisão unilateral do Campus Osório do IFRS, seja por motvo de interesse público ou
exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

8.4. Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela CAGPPI do Campus Osório do
IFRS.

Osório, 01 de junho de 2021.

 ________________________
Flávia Teardoeski

Diretora-geral do Campus Osório do IFRS
Portaria nº 155/2020

(O original encontra-se assinado na Direção Geral do Campus.)
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ANEXO I
QUADRO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO

TABELA DE SELEÇÃO
Título do programa/projeto

de extensão
Coordenador (a) Nº de

bolsas
CH
*

Requisitos Forma de seleção dos bolsistas Data/horário

Ensino de Ciências Sociais e
educação proíssional

Link do projeto:
https://bit.lN/3fHEECN2

Roberta dos Reis
Neuhold

E-mail:
roberta.neuhold@osorio.i

frs.edu.br

1 8h

Cursar o Ensino 
Médio Integrado 
(Administração ou 
Informátca) no 
Campus Osório do 
IFRS

Elaborar um vídeo apresentando, de forma
criatva, o conceito presente no texto

disponibilizado para leitura. Preencher o
formulário on-line por meio do qual irá (1)
justficar seu interesse pelo projeto e (2)

enviar o vídeo produzido.

Link para o texto de estudo:
https://drive.google.com/file/d/1ZNkpAR3q5j
oHEJQfcO_o15ZGdJxe3jNlu/viee?usp=sharing

Link para o formulário de envio da produção
da(o) candidata(o):

https://forms.gle/Lb9DoJiFtTbsv1xV6

Resposta ao
formulário

entre 15 e 21
de junho de

2021.

 

Digitalização e preservação
de obras raras da Saúde –

Marcelo Vianna 1 8h Cursar Ensino Médio 
Integrado em 

Entrevista via Google Meet, análise de
histórico escolar.

De 15 a
21/06, a
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possibilidades de
divulgação de acervos

históricos do Museu de
História da Medicina do Rio

Grande do Sul

Link do projeto:
https://bit.lN/3NOlV2W

E-mail:
marcelo.vianna@osorio.if

rs.edu.br

Administração ou 
Informátca no 
Campus Osório do 
IFRS (2.º, 3.º ou 4.º 
ano)

Link será enviado aos candidatos após
inscrição confirmada

combinar
com os

candidatos

Desenvolvimento de um
App para impulsionar a

Economia Circular de
brechós e associações do

Litoral Norte gaúcho

Link do projeto:
https://bit.lN/3h3jRf

Flávia Santos Twardowski
Pinto

E-mail:
flavia.pinto@osorio.ifrs.e

du.br

1 8h

Estar cursando o 2º 
ou 3º ano do EM 
integrado em 
administração, 
apresentar o 
certficado do curso 
ápice da FEBRACE

Enviar e-mail dia 15/06, entre 10h-11h, uma
redação onde deve estar abordado os

seguintes aspectos:1) o que é economia
circular;e 2) como a economia circular pode ser

conectada a brechós;e 3) Por que você quer
fazer parte desse projeto e 4) como você vê a

ciência no EM?

Envio do e-
mail com a
redação no
dia 15/06
entre 10h-

11h

Diagnóstco da oferta de
equipamentos culturais no

Litoral Norte gaúcho

Márcio Rogério Olivato
Pozzer

E-mail:

1 8h Ser estudante do IFRS 
- Campus Osório 
(médio ou superior)

Enviar e-mail dia 15/06, entre 8h e 20h, com
uma breve redação (máximo 200 palavras)

abordando a importância da cultura no
desenvolvimento regional e o papel

Envio do e-
mail com a
redação no

7

mailto:flavia.pinto@osorio.ifrs.edu.br
mailto:flavia.pinto@osorio.ifrs.edu.br
https://bit.ly/3fh3jRf
mailto:marcelo.vianna@osorio.ifrs.edu.br
mailto:marcelo.vianna@osorio.ifrs.edu.br
https://bit.ly/3yOlV2W


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Osório

Direção de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Rua Santos Dumont, 2127 | Bairro Albatroz | CEP: 95520-000 | Osório/RS
Telefone: (51) 3601 3500 - Sítio eletrônico: http://www.osorio.ifrs.edu.br

E-mail: pesquisa@osorio.ifrs.edu.br

Link do projeto:
https://bit.lN/2Sq63D4

marcio.pozzer@osorio.ifr
s.edu.br desempenhado pela administração pública.

dia 15/06
entre 8h -

20h

Tecnologias Digitais na
Infância e seus Efeitos

Link do projeto:
https://bit.lN/3vmEmtk

Anelise Lemke Kologeski

E-mail:
anelise.kologeski@osorio.

ifrs.edu.br

1 8h

Ser aluno do EMI 
integrado em 
Informátca e ter 
interesse por 
Tecnologias na 
Infância

Enviar e-mail entre os dias 15 e 16 de junho,
com o histórico escolar em anexo, e

respondendo: 1) Por que o interesse no
projeto? 2) Por que o interesse em Tecnologias

na Infância? 3) O que você sabe sobre
Tecnologias na Infância? 4) Qual a sua

disponibilidade para atuação no projeto (dias
e horários)? Se necessário, o histórico escolar

será utlizado como critério de desempate,
bem como entrevistas que poderão ser
marcadas na manhã do dia 18 de junho.

Se necessário, o link para a entrevista será
enviado aos candidatos após a análise do

histórico escolar.

E-mail nos
dias 15 e 16

de junho, e se
necessário,
entrevistas

serão
marcadas na
manhã do dia
18 de junho,
a combinar,
via Google

Meet.

A ZDP proíssional docente
e a repercussão das prátcas
de ensino na formação de

Rafaela Fetzner Drey

E-mail:

1 8h Ser aluno(a) de 
alguma licenciatura 
do IFRS - Campus 

Entrevista via Google Meet.
Link será enviado aos candidatos após

inscrição confirmada

Dia 18/06/21,
à tarde (os
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professores

Link do projeto:
https://bit.lN/3ezFEki

rafaela.dreN@osorio.ifrs.e
du.br Osório.

horários
serão

combinados
previamente

com os
inscritos).

O Pensamento
Computacional presente em

Diferentes Contextos na
Escola Básica através de

Atvidades (Des)plugadas

Link do projeto:
https://bit.lN/34glQqq

Aline Silva de Bona

E-mail:
aline.bona@osorio.ifrs.ed

u.br

1 8h

Ser estudante do IFRS-
Campus Osório 
(médio ou superior), e
ter domínio em 
alguma tecnologia 
digital e gostar de 
realizar pesquisas 
(teóricas e prátcas) 
criatvas.

Envio do histórico escolar por e-mail no dia
15/6 ( e responder:

1) o que entendeu do título do projeto, 2) qual
o motvo do interesse pelo projeto, 3) dizer
qual a tecnologia digital que domina (como:
planilhas, sites, code, jogos, eikis, ...), e 4) o

que é ser criatvo. No e-mail informar
disponibilidade para entrevista nos dias 16 ou

17 de junho via Google Meet.
Link será enviado aos candidatos após

inscrição confirmada.

Dia 16 e 17
de junho
conforme

combinado
dia 15 de

junho por e-
mail aos
inscritos.

Aprendendo Matemátca e
Estatstca Analisando

Dados

Ednei Luis Becher

E-mail:

1 8h Ser estudante do IFRS 
- Campus Osório. 
Cursando Licenciatura

Entrevista via Google Meet e questonário.
Necessário já cursado Estatístca Descritva e
possuir conhecimentos básicos de planilhas

Dias 16 e 17
de junho.
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Link do projeto:
https://bit.lN/2SvNP2L

ednei.becher@osorio.ifrs.
edu.br em Matemátca.

eletrônicas.
Link será enviado por e-mail, tanto para

questonário quanto para entrevista.

HEorário a
combinar.

Atuação do proíssional
Guia de Turismo no

contexto de pandemia:
cenários e perspectvas

Link do projeto:
https://bit.lN/34ecNGi

Ana Lúcia Olegario
Saraiva

E-mail:
ana.saraiva@osorio.ifrs.e

du.br

1 8h

Estar regularmente 
matriculado em um 
dos cursos do IFRS – 
Campus Osório, a 
saber: médio 
integrado (2º e 3º 
anos), subsequente 
(Eventos, Panificação 
ou Administração) e 
curso superior. 
Importante: domínio 
de ferramentas 
tecnológicas e do 
idioma inglês para a 
realização das 
pesquisas.

Preenchimento do Questonário (até 15/6, às
12h) e Entrevista via Google Meet ou chamada

de vídeo pelo ehats App (a combinar)
Os links do Questonário e da Entrevista online
serão encaminhados no email cadastrado na

inscrição.

 Preenchimen
to do

questonário:
até 15/6, às

12 horas.
- Entrevista:
15 a 17/6, a

combinar
com os

candidatos.
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