
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

RETIFICAÇÃO  DO  EDITAL Nº  10/2020  DO IFRS  CAMPUS RIO  GRANDE,  VINCULADO  AO
EDITAL  COMPLEMENTAR  Nº  002/2020  DO  IFRS  CAMPUS RIO  GRANDE  E  AO  EDITAL
PROEN/IFRS N° 68/2019 - BOLSAS DE ENSINO 2020

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE FOMENTO INTERNO - ENSINO 2020/2021

 O Diretor Geral do Campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as 
normas do Programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN) do IFRS, torna público a retificação
do Edital nº 10/2020 - Seleção de Bolsistas de Ensino 2020 que possa ser considerado para todos 
os fins da seguinte forma.

Onde lê-se

9. DOS DOCUMENTOS

9.1  Após  a  seleção,  respeitando  os  prazos  do  cronograma  deste  edital,  o  bolsista
selecionado deverá enviar para o e-mail do coordenador do projeto os seguintes documentos, nos
formatos pdf ou imagem:

a) carteira de identidade;
b) CPF;
c) comprovante de matrícula (SIA ou SIGAA);
d) cartão bancário, contendo número da agência e da conta corrente;
e) termo de compromisso do bolsista, autorizado pelos pais ou responsáveis, para bolsista 

menor 18 anos: (Termo de Compromisso do Bolsista).

9.1.1 Caberá ao estudante, caso ainda não possua conta corrente em seu nome e CPF,
providenciar, em até 15 dias após o resultado final da seleção, o documento previsto na alínea “d”
do item 9.1.

Leia-se 

9. DOS DOCUMENTOS

9.1  Após  a  seleção,  respeitando  os  prazos  do  cronograma  deste  edital,  o  bolsista
selecionado deverá enviar para o e-mail do coordenador do projeto os seguintes documentos, nos
formatos pdf ou imagem:

a) carteira de identidade;
b) CPF;
c) comprovante de matrícula (SIA ou SIGAA);
d) cartão bancário, contendo número da agência e da conta corrente ou conta poupança;
e) termo de compromisso do bolsista, autorizado pelos pais ou responsáveis, para bolsista 

menor 18 anos: (Termo de Compromisso do Bolsista).

9.1.1 Caberá ao estudante, caso ainda não possua conta corrente ou conta poupança em
seu nome e CPF, providenciar,  em até 15 dias após o resultado final da seleção, o documento
previsto na alínea “d” do item 9.1.
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Onde lê-se

ANEXO I
Quadro de informações sobre os Projetos de Ensino classificados no EDITAL

COMPLEMENTAR Nº 002/2020 VINCULADO AO EDITAL PROEN/IFRS N° 68/2019 -
BOLSAS DE ENSINO 2020

● A  lista  dos  inscritos,  forma  e  horários  das  entrevistas  serão  divulgados  em
17/08/2020.

Coordenador/ E-mail Título do Projeto
 Nº de
Bolsas 

Carga
Horária

 Semanal

Critérios para inscrição Forma de
Seleção

Ana Cláudia Pereira de
Almeida

ana.almeida@riogrande.ifrs
.edu.br

Multimodalidade no
ensino de português:

produção e adaptação
de materiais para

finalidades específicas

2 8 h

 Estar  cursando  (no  caso  da
bolsa  para  LP  IV)  ou  já  ter
cursado (no caso da bolsa para
LP  II)  a  disciplina  à  qual  se
candidata.

 Apresentar  carta  de intenções
(texto  contínuo,  coeso  e
coerente) na qual constem: 
a) breve apresentação
b)  motivações/justificativas  do
estudante à escolha da bolsa; 
c)  expectativas  em  relação  à
atuação no projeto; 
d)  contribuições  que  considera
que pode trazer ao projeto; 
e)  como  se  percebe  em
situações  de  trabalho
colaborativo  e  que
características  do  candidato
podem  potencializar  essas
ações coletivas;
f) como se sente em relação à
ideia de apresentar trabalho em
evento  científico  de  forma
remota;
g) como se sente em relação ao
manejo/domínio de ferramentas
de internet e em quais considera
ter um bom domínio;
h)  disponibilidade  de
tempo/recursos para o trabalho
remoto;
i) ao subscrever-se ("assinar" a
carta),  informar  número  de
matrícula,  data  de  nascimento,

Análise de
Histórico Escolar e

Entrevista
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CPF, email e telefone/whatsapp.

 As cartas de intenções devem
ser  enviadas  para  o  email  da
professora-coordenadora  até
20/08/2020;  as cartas enviadas
fora  deste  prazo-limite  serão
desconsideradas.

 Participar  de  entrevista  por
videoconferência  no  dia
21/08/2020,  caso  seja
convidado  (2ª  etapa  da
seleção).

Jefferson Rodrigues dos
Santos

jefferson.santos@riogrande
.ifrs.edu.br

Ciência aberta e
hiperobjetos como

estratégias
integradoras na

educação profissional
e tecnológica

2 4 h  Estudantes  do  curso  técnico
integrado  em  Automação
Industrial;
   A  partir  do  segundo  ano do
curso;

Análise de
Histórico Escolar e

Entrevista

2 8 h  Estudantes  do  curso  técnico
integrado  em  Automação
Industrial;
   A  partir  do  segundo  ano do
curso;

Análise de
Histórico Escolar e

Entrevista

Leia-se

ANEXO I
Quadro de informações sobre os Projetos de Ensino classificados no EDITAL

COMPLEMENTAR Nº 002/2020 VINCULADO AO EDITAL PROEN/IFRS N° 68/2019 -
BOLSAS DE ENSINO 2020

● A  lista  dos  inscritos,  forma  e  horários  das  entrevistas  serão  divulgados  em
17/08/2020.

Coordenador/ E-mail Título do Projeto
 Nº de
Bolsas 

Carga
Horária

 Semanal

Critérios para inscrição Forma de
Seleção

Ana Cláudia Pereira de
Almeida

ana.almeida@riogrande.ifrs
.edu.br

Multimodalidade no
ensino de português:

produção e adaptação
de materiais para

finalidades específicas

1 12 h LP IV

 Estar  cursando  (no  caso  da
bolsa  para  LP  IV)  ou  já  ter
cursado (no caso da bolsa para
LP  II)  a  disciplina  à  qual  se
candidata.

 Apresentar  carta  de intenções
(texto  contínuo,  coeso  e
coerente) na qual constem: 

Análise de carta
de intenções e

entrevista apenas
para desempate.
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1 4 h LP II a) breve apresentação
b)  motivações/justificativas  do
estudante à escolha da bolsa; 
c)  expectativas  em  relação  à
atuação no projeto; 
d)  contribuições  que  considera
que pode trazer ao projeto; 
e)  como  se  percebe  em
situações  de  trabalho
colaborativo  e  que
características  do  candidato
podem  potencializar  essas
ações coletivas;
f) como se sente em relação à
ideia de apresentar trabalho em
evento  científico  de  forma
remota;
g) como se sente em relação ao
manejo/domínio de ferramentas
de internet e em quais considera
ter um bom domínio;
h)  disponibilidade  de
tempo/recursos para o trabalho
remoto;
i) ao subscrever-se ("assinar" a
carta),  informar  número  de
matrícula,  data  de  nascimento,
CPF, email e telefone/whatsapp.

 As cartas de intenções devem
ser  enviadas  para  o  email  da
professora-coordenadora  até
20/08/2020;  as cartas enviadas
fora  deste  prazo-limite  serão
desconsideradas.

 Participar  de  entrevista  por
videoconferência  no  dia
21/08/2020,  caso  seja
convidado  (2ª  etapa  da
seleção).

Jefferson Rodrigues dos
Santos

jefferson.santos@riogrande
.ifrs.edu.br

Ciência aberta e
hiperobjetos como

estratégias
integradoras na

educação profissional
e tecnológica

2 4 h  Estudantes  do  curso  técnico
integrado  em  Fabricação
Mecânica e Geoprocessamento ;
   A  partir  do  segundo  ano do
curso;

Análise de
Histórico Escolar e

Entrevista

2 8 h  Estudantes  do  curso  técnico
integrado  em  Automação
Industrial;
   A  partir  do  segundo  ano do
curso;

Análise de
Histórico Escolar e

Entrevista
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Rio Grande, 06 de agosto de 2020

______________________________

Alexandre Jesus da Silva Machado
Diretor Geral

 Campus Rio Grande
Portaria 158/2020
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