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DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DAS PROPOSTAS HOMOLOGADAS NO DO 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 010/2021 VINCULADO AO EDITAL PROEN/IFRS N° 17/2021 - 

BOLSAS DE ENSINO 2021 

O Chefe do Departamento de Ensino do Campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS, no uso de suas atribuições e por intermédio da Comissão Específica 

para este fim, portaria 034/2021, vem a público homologar o resultado parcial das propostas dos Projetos de 

Ensino, conforme cronograma e disposições do Edital Complementar Nº 010/2021 vinculado ao edital IFRS 

N° 17/2021 - BOLSAS DE ENSINO 2021. 

 

PROJETOS DE ENSINO HOMOLOGADOS 

TÍTULO COORDENADOR 

Leitura do espaço geográfico do município de Rio 

Grande/RS a partir das experiências singulares dos alunos. 

Rozele Borges Nunes 

Recursos didáticos para o ensino de química 

 

Patricia Anselmo Zanotta 

A monitoria online dos aprendizes de programação para 

assegurar a permanência e êxito durante o ensino remoto 

emergencial e promover uma comunidade virtual de 

aprendizagem. 

Márcio Torres 

 

Monitoria de ensino teórico e prático na disciplina de Física 

III. 

Luis Humberto Loureiro 

Desenvolvimento Metodológico para Maximizar a 

Aprendizagem na Disciplina de Eletricidade. 

Gérson dos Santos Nunes 

Elaboração e adaptação de materiais didáticos com 

recursos tecnológicos para aulas de língua inglesa. 

Lucía Silveira Alda 
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PROJETOS DE ENSINO NÃO HOMOLOGADOS 

TÍTULO COORDENADOR ITEM NÃO ATENDIDO DO 

EDITAL IFRS nº 68/2019 

Desenvolvimento de Materiais teóricos e práticos para 

Auxílio na Disciplina de Corrente Alternada do Curso 

Técnico em Eletrotécnica. 

Rodrigo Tonin 

 

-14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 

- 8.4. É obrigatório que o 

coordenador do Projeto de 

Ensino, bem como docentes e 

técnicos administrativos 

envolvidos, tenham seus 

currículos cadastrados na 

Plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) 

e atualizados no ano de 2021. 

Cultura Maker - Arduíno Serguei Nogueira da 

Silva 

- 14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 

Cultura Maker – Impressão 3D Serguei Nogueira da 

Silva 

- 14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 

 

Laboratório de Matemática: Revisitando conceitos e 

explorando possibilidades para o aprender. 

Priscila Azevedo da 

Silveira 

 

- 14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 
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PROJETOS DE ENSINO NÃO HOMOLOGADOS 

TÍTULO COORDENADOR ITEM NÃO ATENDIDO DO 

EDITAL IFRS nº 68/2019 

Desenvolvimento Metodológico para Maximizar a 

Aprendizagem na Disciplina de Dimensionamento I 

Gérson dos Santos 

Nunes 

 

8.4. É obrigatório que o 

coordenador do Projeto de 

Ensino, bem como docentes e 

técnicos administrativos 

envolvidos, tenham seus 

currículos cadastrados na 

Plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) 

e atualizados no ano de 2021. 

Círculos de debate sobre a ditadura da beleza e 

sororidade 

Carolina Lopez Israel - 14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 

Círculos de jogos eletrônicos para as aulas de história e 

geografia. 

Carolina Lopez Israel - 14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 

- Anexo referente a Declaração 

de Adimplência incompleto. 

- O projeto não pode possuir 

pré-seleção de bolsistas e deve 

aguardar o edital para este fim. 

- Falta do Título do Projeto no 

comprovante de envio da 

proposta ao SIGPROJ. 

- Necessário a revisão da escrita 

do projeto. 
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English Club Sabrina Hax Duro 

Rosa 

- 14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 

Sociologia, Artes e Psicologia na interface entre cinema e 

sociedade: rupturas, resistência e alternativas 

Dardo Lorenzo Bornia 

Jr 

- 14.1 é obrigatório incluir, no 

plano de trabalho do bolsista, a 

apresentação de trabalho de 

ensino em evento(s) do Campus 

de origem ou da reitoria, sob 

pena de cancelamento da bolsa. 

 

 

 

Obs: 

- Caberá pedido de recurso para as propostas não homologadas, conforme Edital Complementar Nº 010/2021 vinculado ao edital 

IFRS N° 17/2021 - BOLSAS DE ENSINO 2021, através do preenchimento do formulário de recurso (anexo VII) e envio dos 

documentos faltantes que devem ser encaminhados através do mesmo formulário, de acordo com a situação indicada em item não 

atendido; 

- Conforme o cronograma do Edital Complementar Nº 010/2021 vinculado ao edital IFRS N° 17/2021 - BOLSAS DE ENSINO 2021, 

o prazo para recurso vai até o dia 03/05/2021; 

- Quaisquer dúvidas em relação ao resultado, entrar em contato com a DEN. 

 

 

  

 

              Rio Grande, 30 de abril de 2021. 

   

 

 

Carlos Fernandes Junior 

Chefe do Departamento de Ensino 

 IFRS Campus Rio Grande  

Portaria 034/2020 

 (a via original encontra-se assinada na Direção de Ensino) 
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