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ANEXO I 
Quadro de informações sobre programas/projetos de ensino, bolsas, carga horária semanal, vigência, requisitos, critérios/procedimentos para 

seleção e local/data/horário da seleção. 
 

Título do 
programa/projeto 

de ensino 
Resumo do projeto Coordenador/a Nº de 

bolsas CH* Vigência Requisitos 
Critérios e 

procedimentos 
para seleção 

Informações para 
seleção 

Desenvolvimento de 
Experimentos 

Este projeto visa à construção e 
otimização de atividades de ciências da 
natureza, desenvolvimento de 
estratégias e metodologias de ensino 
diferenciadas, de forma a valorizar a 
experimentação e contribuir para o 
enriquecimento de atividades para o 
ensino de ciências da natureza em suas 
diferentes modalidades (presencial, 
híbrida e à distância). 

 

Luciano Furlan 1 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Estudante regularmente 
matriculado e frequente no 
Campus Restinga. 

 

Entrevista 

será enviado um e-mail 
com a data e horário da 

entrevista (que 
acontecerá por 
videochamada). 

NEPGS Campus 
Restinga: educação 
para a diversidade 
sexual e de gênero 

O projeto de ensino “NEPGS Campus 
Restinga: educação para a diversidade 
sexual e de gênero” oportunizará 
através de diferentes ações, discussões, 
materiais e atividades sobre gênero e 
sexualidade para os(as) alunos(as) e 

Helena 
Lancellotti 

1 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Estudante regularmente 
matriculado e frequente no 
Campus Restinga. Entrevista 

Será enviado um e-mail 
com um questionário do 

Google Forms. 
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servidores/as do Campus 
Restinga/IFRS. Essas discussões 
encontram-se pautadas para uma 
educação vinculada às temáticas do 
respeito às diferenças, nesse caso, 
educar contra o machismo, a violência 
de gênero e a lgbtfobia, assim como 
são propostas que contemplam a 
discussão sobre os Direitos Humanos 
na atualidade. Trata-se de um projeto 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Gênero e Sexualidade (NEPGS) do 
Campus Restinga e algumas das ações 
são propostas em conjunto com outros 
projetos de ensino e extensão 
desenvolvidos com essa temática. 

Educação para o 
Feminismo 

O projeto de ensino “Educação para o 
feminismo no Campus Restinga” 
oportunizará através de diferentes 
ações (teóricas e práticas) discussões 
sobre feminismos para os(as) 
alunos(as) do Campus Restinga/IFRS. As 
discussões sobre feminismos 
encontram-se pautadas para uma 
educação vinculada às temáticas do 

Tatiana Silveira 2 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Estudante regularmente 
matriculado e frequente no 
Campus Restinga. 

Entrevista 
Entrevista será por 

formulário enviado por e-
mail 
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respeito às diferenças, nesse caso, 
educar contra o machismo e a 
lgbtfobia, assim como são propostas 
que contemplam a discussão sobre os 
Direitos Humanos na atualidade e são 
elaboradas em conjunto com as 
discussões da disciplina de Educação 
Física, das atividades propostas pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Gênero e Sexualidade. 

 

Produção e Uso de 
Plantas Medicinais no 

Campus Restinga: 
Construção de um 

Espaço Pedagógico e 
Sustentável 

A implantação de um local com plantas 
medicinais no Campus Restinga do IFRS 
permitirá o resgate de hábitos mais 
naturais relacionados à implantação, 
manipulação e consumo de especiarias, 
ervas aromáticas e óleos essenciais. O 
assunto sobre plantas medicinais faz 
parte do componente curricular do 
curso técnico de Agroecologia. Porém, 
esse tema é importante para toda 
comunidade acadêmica interna e 
externa ao campus, pois atende às 
políticas de saúde pública. O objetivo 
do projeto é desenvolver saberes 
acerca das plantas medicinais e seus 

Jovani Zalamena 2 8h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Bolsista 1: Ser estudante 
do curso técnico de 
Agroecologia. 

Bolsista 2: Ser estudante 
em um dos três cursos 
Técnicos Integrados ao 
Ensino Médio ou do 
Técnico Subsequente; E 
possuir habilidades na 
elaboração, edição e 
postagens de vídeos ou 
cards  ou infográfico nas 

Bolsista 1: 
Entrevista  

Bolsista 2: 
Entrevista e 
avaliação prática 
de desempenho 

Bolsista 1: Será enviado 
e-mail marcando o 
horário da entrevista; 

Bolsista 2: Será enviado 
e-mail marcando o 
horário da entrevista e 
instruções para 
elaboração de um 
material para divulgação. 
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usos na saúde e bem estar humano e 
social e divulgar pelas redes sociais as 
propriedades e benefícios de cada 
planta medicinal que será cultivada. 
Inicialmente o projeto acontecerá de 
forma remota com a formação da 
equipe envolvida, descrição das plantas 
a serem cultivadas, utilidades e 
benefícios na saúde das pessoas. Mais 
tarde, quando as condições sanitárias 
em relação à Covid 19 pemitirem, será 
realizado o plantio, a manutenção e o 
manejo das plantas medicinais pelos 
bolsistas e os estudantes do curso 
técnico de Agroecologia, que estão 
cursando a disciplina de Plantas 
Medicinais. Após apto 
desenvolvimento das plantas, serão 
realizadas oficinas para a comunidade 
interna e externa, onde serão 
abordados os passos mais importantes 
sobre o sistema de produção dessas 
plantas. Num segundo momento, serão 
feitas oficinas que mencionam os 
cuidados e os usos das plantas 
medicinais na sua alimentação e saúde. 
Como resultado, espera-se que os 
participantes possam desenvolver 
competências no uso das plantas 
medicinais, que poderão ser produzidas 

redes sociais;  
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em suas próprias casas, construindo 
sua “Farmácia Viva”, e dessa forma 
depender menos da indústria 
farmacêutica.  

O Lazer em debate na 
Restinga 

O projeto de ensino “O lazer em debate 
na Restinga” oportunizará através de 
ações teóricas e práticas algumas 
experiências que envolvem o lazer para 
os(as) alunos(as) do Curso Técnico em 
Lazer Integrado ao Ensino Médio do 
Campus Restinga/IFRS e também 
contemplará propostas para outros(as) 
alunos(as) do Campus. Essas 
experiências encontram-se pautadas 
para uma educação para o lazer, nesse 
caso, voltadas à comunidade 
acadêmica do Campus Restinga e serão 
elaboradas em conjunto com as 
discussões da componente curricular 
Projetos e Práticas do Curso Técnico 
em Lazer e a atuação do(da) bolsista de 
ensino. O projeto objetiva a 
qualificação profissional dos(as) 
alunos(as) do Curso de Lazer através da 
troca de saberes entre profissionais da 

Tatiana Silveira 2 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Estudante do Curso 
Técnico em Lazer Integrado 
ao Ensino Médio 
regularmente matriculado 
e frequente. 

Entrevista 
Entrevista será por 

formulário enviado por e-
mail 
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área, oficinas temáticas que envolvem 
o lazer e a aplicação e problematização 
desse conhecimento na componente 
curricular Projetos e Práticas, além da 
ampliação de espaços profissionais 
para a inserção do técnico em lazer. 

Tinga Talks - 
Conversation Club 

O projeto Tinga Talks - Conversation 
Club tem o objetivo de melhorar a 
fluência e a qualidade da produção oral 
dos participantes através da 
oportunização de um espaço para livre 
adesão dos interessados na prática da 
habilidade conversacional em língua 
inglesa, independentemente do nível 
de fluência do(a) participante. O 
projeto não é pensado como um curso 
de inglês regular, com conteúdos 
estruturados a serem ensinados, mas 
como um espaço de prática da 
oralidade mediado pela equipe 
executora. A proposta de “clube” se 
diferencia de um curso convencional no 
sentido de menor formalidade e maior 
flexibilidade quanto aos assuntos 
abordados e os interesses dos (as) 
participantes. Os encontros serão 

Daniela Fávero e 
Nathália 
Gasparini  

2 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Estudante de Ensino Médio 
Integrado do Campus 

Restinga, devidamente 
matriculado(a) e 

frequente. 

Entrevista  e 
formulário 

Entrevista via Google 
Meet  e formulário 
online, que  serão 

encaminhados  via e-mail 
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planejados pela equipe executora a 
partir de temas geradores de interesse 
da comunidade e ocorrerão 
quinzenalmente, em turnos flexíveis 
para facilitar a adesão da comunidade, 
com duração de 1 hora, via Google 
Meet, no qual os(as) estudantes e 
servidores(as) interessados poderão 
participar e propor tópicos de 
conversação, não havendo necessidade 
de inscrição prévia. 

Monitoria de Ed. 
Física 

O projeto de ensino intitulado 
Monitoria de Educação Física foi criado 
em detrimento das demandas 
existentes para a disciplina de 
Educação Física no Campus Restinga, 
visto que essa disciplina possui forte 
vínculo com as práticas corporais e 
culturais dos/das estudantes. Para 
implementar essas demandas os 
objetivos do projeto são instituir, a 
partir das práticas da Educação Física, 
ações educativas pautadas na discussão 
da inclusão, a todas/todos estudantes 
do Campus Restinga, acompanhar 

Tatiana Silveira 1 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Estudante regularmente 
matriculado e frequente no 
Campus Restinga e possuir 
disponibilidade no turno da 
manhã. 

Entrevista 
Entrevista será por 

formulário enviado por e-
mail 
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didaticamente os/as estudantes com 
necessidades educacionais específicas 
na execução das atividades propostas 
nas aulas regulares de Educação Física, 
propor discussões que envolvam o 
corpo na contemporaneidade, através 
da temática da inclusão, proporcionar a 
apropriação do esporte, da ginástica e 
das atividades expressivas como 
elemento da cultura corporal do 
movimento humano. Por fim, 
esperamos através das ações propostas 
pela coordenadora e da atuação do 
bolsista do projeto que a temática da 
inclusão contemple as discussões e 
atividades propostas pela Educação 
Física no ensino profissional. 

Somos sul-
americanos: ensino de 

língua espanhola no 
IFRS Restinga 

Este projeto de ensino tem como 
objetivo ofertar aulas semanais de 
língua espanhola aos estudantes do 
Instituto Federal de Educação a fim de 
valorizar e aferir importância ao lugar 
que essa língua possui para a formação 
de cidadãos brasileiros a partir da 
educação linguística. É sabido que essa 
língua está presente de forma 

Juliana Batistti e 
Dania Gonçalves 

2 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Ser estudante do curso de 
Letras Português/Espanhol  

Entrevista por 
google meet  e 

formulário 

Entrevista e formulário 
serão enviados via e-mail 
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significativa no território nacional seja 
pelos muitos quilômetros de fronteira 
com países que falam espanhol, seja 
por questões culturais, históricas, 
geográficas e identitárias 
compartilhadas como povos latino-
americanos. Para o campus Restinga, 
essa língua ocupa também um lugar de 
destaque, já que temos um curso de 
Licenciatura em Letras 
Português/Espanhol, que se 
compromete em formar profissionais 
que dominem as diferentes 
manifestações de linguagem e que 
entendam os fenômenos sociais, 
educacionais, históricos, culturais e 
políticos envolvidos no processo 
pedagógico. Além de ter papel 
protagonista em um dos cursos de 
graduação do campus, a língua 
espanhola ainda está presente em 
quase todos os demais cursos da 
instituição, porém por períodos curtos, 
fato que consolida a necessidade de 
um espaço de aprendizagem da língua 
para além das grades curriculares. As 
aulas serão ministradas por dois 
bolsistas da licenciatura em Letras 
Português/Espanhol da instituição, 
visando contribuir para a permanência 
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e êxito dos estudantes da graduação 
em situação de ensino remoto. 

Fábrica de Software: 
Jogos Digitais 

Este projeto propõe a criação de uma 
fábrica de jogos digitais, o Tinga 
Games, um ambiente para 
desenvolvimento de jogos das mais 
diversas categorias: educativos, lúdicos, 
de tabuleiro, digitais, dentre outros 
tantos. Os participantes irão aprender 
desenvolvimento de jogos, elaborar e 
ministrar diversos tipos de oficinas na 
mesma temática, como forma de 
auxiliar e motivar no ensino e 
aprendizagem de diversas áreas de 
conhecimento de nível básico, técnico 
ou superior. O ambiente também irá 
proporcionar cursos voltados para o 
desenvolvimento de jogos digitais, 
abordando conhecimentos como, game 
design, lógica de programação, 
funcionamento de engines, artes 
visuais, design gráfico, design 2D e 3D, 
roteirização de jogos e outras diversas 
facetas que fazem parte da construção 
de jogos digitais modernos.  
Importante ressaltar que o projeto 
também tem como objetivo a criação 
de produtos para a instituição: jogos 
educativos para diversas áreas de 

Iuri Albandes 1 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Ser estudante do curso 
técnico em informática ou 

tecnólogo em análise e 
desenvolvimento de 

sistemas. 

Entrevista por 
google meet  e 

formulário 

A entrevista só será 
marcada após a resposta 
do formulário - contato 

via email.. 

Link para o formulário: 
https://forms.gle/qJ9pbt

d9Hje17hS46 
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conhecimento. 

ABCash: Game de 
Educação Financeira 

O projeto foi criado para que se possa 
levar educação financeira e conceitos 
financeiros básicos de uma forma 
inovadora e mais conectada com a 
realidade atual da sociedade, desta 
forma idealizamos o ABCash, um jogo 
digital para educação financeira. Jogos 
digitais educativos, também 
categorizados como jogos sérios 
(serious games), são uma vertente de 
jogos que buscam ensinar através do 
entretenimento e interesse gerado 
naturalmente pelos games. O jogo será 
disponibilizado para todos os públicos 
não importando diferenças sócias, 
monetárias, étnica sexuais ou 
quaisquer outras diferenças entre os 
públicos. A partir disso, a iniciativa 
caracteriza-se pelas etapas de 
concepção, planejamento, game 
design, implementação e testes do 
game ABCash, bem como o uso do jogo 
em sala de aula, oficinas e cursos de 
forma a ensinar conteúdo sobre 
finanças, coleta de dados, e adquirir 
informações sobre a utilização da 
metodologia em si. 

Iuri Albandes 1 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Ser estudante do curso 
técnico em informática ou 
tecnólogo em análise e 
desenvolvimento de 
sistemas. 

Entrevista por 
google meet  e 

formulário 

A entrevista só será 
marcada após a resposta 
do formulário - contato 

via email. 

Link para o formulário: 
https://forms.gle/qJ9pbt

d9Hje17hS46  
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Linguagem 
audiovisual como 

projetora de 
temáticas 

relacionadas ao curso 
de Lazer no Campus 

Restinga 

O trabalho com os multiletramentos, 
conforme Rojo (2012), possibilita a 
interação com diferentes tipos de 
textos, orais e escritos, abrindo a 
possibilidade de tornarmos cada vez 
mais proficientes e confiantes em 
diversas interações. Em 2019, um 
grupo de estudantes do primeiro ano 
do Ensino Médio Integrado ao Lazer do 
Campus Restinga foi finalista da 
Olimpíada de Língua Portuguesa na 
categoria documentário, e, a partir 
dessa experiência exitosa, tem-se o 
objetivo de dar continuidade a esse 
trabalh em formato de oficinas. Sendo 
assim, esse projeto é destinado aos 
estudantes das turmas de lazer do 
primeiro e segundo ano do campus 
Restinga e se ambiciona a produção de 
documentários a partir da discussão 
sobre lazer e acesso à cultura como um 
direito e não apenas como um produto 
de consumo. Pretende-se, assim, 
oportunizar o contato com diferentes 
tipos de textos, ampliando o repertório 
de gêneros pertencentes à esfera do 
audiovisual a partir da temática central 
do curso. Além disso, a construção 
coletiva faz parte da metodologia das 
oficinas com vistas a possibilitar a 

Juliana Battisti 2 16h  

Ser estudante do segundo 
ou terceiro ano do Curso 
Técnico em Lazer Integrado 
ao Ensino Médio 
regularmente matriculado 
e frequente. 

Entrevista por 
google meet  e 

formulário 

Entrevista e formulário 
serão enviados via e-mail 
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experiência prática e a organização em 
relação às escolhas de cada estudante. 
Por fim, deseja-se ampliar os espaços 
sociais de atuação dos participantes 
das oficinas por meio do contato com 
textos e visões de profissionais 
referência na área do audiovisual. O 
projeto também é uma possibilidade 
interessante de aprendizagem e 
conexão com o conhecimento em um 
período de isolamento social, já que as 
oficinas serão planejadas de forma 
online. 

O Uso de Tecnologias 
da Informação e 
Comunicação na 

Produção de 
Conhecimento: Um 
Caso para Ensino no 
Campus Restinga do 

IFRS 

A proposta aborda o uso das 
ferramentas tecnológicas de 
informação e comunicação (TICs) nos 
ambientes virtuais de ensino e 
aprendizagem. Diante da pandemia, 
novos desafios foram colocados para a 
comunidade acadêmica, que em pouco 
tempo teve que se adaptar às 
determinações governamentais de 
distanciamento social e por 
consequência adotar de forma intensa 
as TICs em seu ambiente de ensino e 
aprendizagem. Nesse contexto, o 
Campus Restinga precisou se 
reinventar para acolher uma nova 
dinâmica de ensino e aprendizagem 

Marcelo 
Machado 

Barbosa Pinto 

1 16h 
23/07/2021 

a 
31/01/2022 

Ser estudante do curso de 
Processos Gerenciais. 

Entrevista (por 
vídeo chamada) 

Envio de  um e-mail com 
a data e horário da 

entrevista (que ocorrerá 
pelo “google meet”). 
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que vem revelando novas experiências 
aos seus estudantes que estão 
produzindo novos conhecimentos ao 
longo desse processo. 

* CH: carga horária semanal da bolsa 
 

 
 


