
 
  
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
 

EDITAL Nº 18 de 27 de julho de 2020 - Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e/ou 
Tecnológica 

  

O Diretor-geral do Campus Sertão do Instituto 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 pública, a abertura das inscrições para             
alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e/ou           
Tecnológica (PROBICT), nas modalidades de Iniciação Científica e/ou Tecnológica no          
Ensino Técnico (BICET) e Superior (BICTES), destinados aos estudantes de nível técnico e             
superior da instituição, referente às cotas de bolsas dos projetos selecionados no Edital             
Complementar n° 49/2019, vinculado ao Edital IFRS nº 64/2019 - Fomento Interno            
2020/2021. 

  

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 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021. 

1.2 As Bolsas são divididas em duas modalidades: 

a) Bolsa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica no Ensino Superior (BICTES):           
destinada aos alunos do nível superior do IFRS; 

b) Bolsa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica no Ensino Técnico (BICET):           
destinada aos alunos de cursos técnicos de nível médio do IFRS. 

1.3 O valor mensal das Bolsas de Pesquisa (PROBICT), conforme o item 2.1.3 do Edital               
IFRS nº 64/2019 – Fomento Interno 2020/2021, nas modalidades BICET e BICTES, é de R$               
400,00/mês (quatrocentos reais por mês) para 16 (dezesseis) horas semanais, 300,00/mês           
(trezentos reais por mês) para 12 (doze) horas semanais e R$ 200,00/mês (duzentos reais              
por mês) para 8 (oito) horas semanais. 

1.4 A vigência das bolsas será de 01 de setembro de 2020 à 31 de março de 2021. 

  

2. DAS COTAS DE BOLSA 

2.1 A distribuição de cotas para os bolsistas de pesquisa das modalidades BICTES ou              
BICET encontram-se no anexo 1 deste edital. 
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2.2 O quantitativo de bolsas está condicionado aos recursos financeiros destinados e            
reservados ao Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação na matriz          
orçamentária do Campus Sertão.  

 

3. DO CRONOGRAMA 

Etapas Período/ Prazo 

Período de inscrições 27/07/2020 a 31/07/2020 

Divulgação de inscritos e horários das entrevistas no site do Campus 03/08/2020 

Período de seleção dos bolsistas 03/08/2020 à 07/08/2020 

Prazo máximo para registro da classificação dos candidatos pelo 
coordenador do projeto  

12/08/2020 

Publicação do resultado do edital  14/08/2020 

Envio da documentação do estudante bolsista ao Departamento de 
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação por meio do formulário 
disponível no endereço https://forms.gle/QLKrP6thyzTsT2M67  

17/08/2020 

 

 

4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

4.1 São requisitos para os candidatos às bolsas BICET e BICTES: 

I - Estar regularmente matriculado em curso de nível técnico ou superior do IFRS, campus               
Sertão 

II - Não possuir vínculo empregatício. 

a) O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que            
observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei nº 11.788/2008. 

b) Poderá ser concedida bolsa a estudante que esteja em estágio não-obrigatório,            
desde que seja registrada em ata do Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e            
Inovação, a concordância do coordenador de estágios, do orientador do projeto e do             
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Diretor de Ensino, de que a realização do estágio não afetará sua dedicação às              
atividades acadêmicas e de pesquisa. 

III - Dedicar carga horária necessária para execução das atividades, conforme previsto no             
cronograma de atividades do bolsista. 

IV - Apresentar ao coordenador do projeto de pesquisa, conforme prazo estabelecido em             
edital, o relatório de atividades contendo os resultados finais. 

V - Divulgar os resultados da pesquisa, mesmo que parciais, obrigatoriamente no principal             
evento científico promovido pelo Campus (SerTão Aplicado) juntamente com o seu           
orientador e observar as orientações quanto ao sigilo e proteção da propriedade intelectual             
do IFRS, quando for o caso. 

VI - Fazer referência à sua condição de bolsista BICTES ou BICET do IFRS, nas               
publicações e/ou trabalhos apresentados em eventos científicos. 

VII - Manter bom desempenho escolar/acadêmico dentro do período de vigência da bolsa. 

VIII - Criar e manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes. 

IX - Não acumular o recebimento de bolsa de pesquisa com quaisquer outras modalidades              
de bolsas do IFRS ou de outras instituições, excetuando-se o acúmulo apenas aos auxílios              
estudantis ou outros programas sociais da União. 

X- Entregar o relatório final no prazo previsto neste edital, sob pena de ficar impedido de                
participar de seleções em editais de bolsa do IFRS, até a regularização da situação. 

 

5.  DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão realizadas no período determinado no cronograma deste edital. 

5.2 As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato interessado através do formulário            
disponível no endereço https://forms.gle/xJ93syeGLuVmybLz8. 

5.3 O estudante poderá se inscrever em um ou mais projetos que ofertam cota de bolsa. 

  

6. DA SELEÇÃO 

6.1 A seleção dos bolsistas é de responsabilidade do coordenador do projeto. 

6.2 Os pré-requisitos e critérios de seleção de bolsistas para os projetos encontram-se             
descritos no ANEXO 1. 

Rodovia RS 135, Km 25 - Distrito Eng. Luiz Englert - Caixa Postal 21 - Sertão/RS 
CEP: 99170-000 -Telefone: (54) 3345-8051–Fax: (54) 3345-8003 

Sítio eletrônico: https://ifrs.edu.br/sertao/pesquisa-pos-graduacao-e-inovacao/ 
E-mail: dppi@sertao.ifrs.edu.br 

https://forms.gle/xJ93syeGLuVmybLz8
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/
http://www.pesquisa.sertao.ifrs.edu.br/


 
  
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
 
6.3 O coordenador do projeto deverá realizar a seleção dos bolsistas no período indicado no               
cronograma deste edital. 

6.4 O processo de seleção dos bolsistas deverá gerar notas parciais referentes à forma de               
seleção e uma nota final, entre 0 (zero) e 10,0 (dez), de caráter classificatório. 

6.5 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. 

6.6 O processo de seleção dos bolsistas será válido pelo período de vigência da bolsa e,                
em caso de substituição de bolsista, ficará valendo a classificação publicada por meio deste              
Edital.  

6.7 Para o caso de não haver classificados para contemplar a vaga da bolsa ou a                
substituição, o coordenador do projeto de pesquisa deverá solicitar via e-mail institucional a             
abertura de novo edital para executar o processo de seleção ou informar a não utilização da                
bolsa junto ao Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

  

7. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO 

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

a) maior idade; 

b) sorteio. 

7.2 Serão desclassificados os estudantes com nota final menor que 7,0 (sete). 

7.3 O coordenador do projeto deverá enviar para o e-mail dppi@sertao.ifrs.edu.br,           
conforme cronograma deste edital, o resultado da seleção/classificação dos bolsistas          
indicando, inclusive, os candidatos suplentes. 

7.4 A classificação neste processo não garante a bolsa, pois esta depende da             
disponibilidade de recursos da matriz orçamentária do Campus Sertão destinados a esse            
fim.  

7.5 O Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus Sertão divulgará            
a listagem dos candidatos classificados para cada vaga na data prevista no cronograma             
deste edital no site do Campus. 

  

8. DA IMPLEMENTAÇÃO 
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8.1 Após a divulgação do resultado o coordenador do projeto deverá enviar ao             
Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, até o dia 17/08/2020 através do            
formulário https://forms.gle/7UhrQjv9BHLcsBd96, os seguintes documentos (PDF) do(s)       
bolsista(s) : 

a) formulário de indicação do bolsista (Formulário de Indicação, Desligamento e           
Substituição de Bolsista BICTES/BICET); 

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

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

 

9. DA SUPLÊNCIA 

9.1 A lista de candidatos suplentes deste edital pode ser utilizada para substituição de              
bolsistas de outros projetos coordenados pelo mesmo pesquisador, desde que atendidos os            
seguintes critérios: 

9.1.1 A inexistência de suplentes para o projeto que demanda a substituição da cota de               
bolsa e,  

9.1.2 A adequação do perfil do candidato suplente às atividades do plano de trabalho do               
projeto que demanda a substituição da cota de bolsa e, 

9.1.3 A ordem de classificação e, 

9.1.4 A modalidade da cota de bolsa, que deve obrigatoriamente ser a mesma (BICTES ou               
BICET). 

  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Este edital segue as orientações das normativas do Pró-reitoria de Pesquisa,            
Pós-graduação e Inovação e do IFRS, Edital PROPPI nº 64/2019 e Edital Complementar n°              
49/2019 e regulamentações que se fizerem necessárias. 

10.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou em desacordo com as exigências do               
Edital. 

10.3 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo               
ou em parte, seja por decisão unilateral do Campus Sertão do IFRS, seja por motivo de                
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interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou             
reclamação de qualquer natureza. 

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

  

  Sertão, 27 de julho de 2020 

 

 

________________________________ 

Odair José Spenthof  
Diretor-Geral do IFRS Campus Sertão  

Portaria 319/2016  
  

(O original encontra-se assinado no Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus.)  
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ANEXO 1 - EDITAL Nº 18 de 27 de julho de 2020 - Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e/ou Tecnológica  

Título do projeto Coordenador Modalidade Critérios para seleção Seleção 
(horário/data/local) 

Biologia reprodutiva de   
Tropaeolum pentaphyllum Lam.   
(crem) na região do Alto Uruguai      
(RS) 

JULIANA MÁRCIA  
ROGALSKI 

BICTES 16h (2   
bolsistas) 

Disponibilidade de tempo, notas, currículo e      
entrevista. 

DATA: 04/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Entrevista e currículo. /    
WhatsApp 

Avaliação do desenvolvimento de    
cultivares de trigo no município de      
sertão, região Norte do Rio Grande      
do Sul 

FERNANDO 
MACHADO DOS  
SANTOS 

BICTES 16h (2   
bolsistas) 

1. Estar cursando o curso de Agronomia;  
2. Experiência da área do projeto. 

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Entrevista online e análise    
do currículo / Entrevista    
WhatsApp 54 999834447 

Análise da variabilidade genética    
em populações de milho crioulo     
visando aplicações no   
melhoramento da espécie 

NORYAM BERVIAM  
BISPO 

BICTES 16h 
BICET 8h 

Estar matriculado em curso superior no Campus e        
já ter manifestado interesse na área. 

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Entrevista on line e    
histórico escolar / Google    
Meet 

Identificação da resistência de    
cevadilha ao herbicida glyphosate 

ANDERSON LUIS  
NUNES BICTES 16h 

Desempenho acadêmico, entrevista, participação    
em atividades de ensino, pesquisa e extensão;       
voluntariado 

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 15:30 /   
https://meet.google.com/rq
m-uuvi-vrn  
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Efeito das mudanças climáticas na     
distribuição de trepadeiras da    
família Asteraceae endêmicas da    
Mata Atlântica Sul 

MARIA CLAUDIA  
MELO PACHECO DE   
MEDEIROS BICTES 8h 

Ser aluno de graduação do IFRS-Sertão      
(preferencialmente da L.C. Biológicas); Possuir     
interesse em pesquisa na área de      
Biologia/Ecologia Vegetal. 

DATA: 04/08/2020 -   
HORÁRIO: 14:00 -   
Entrevista /  
meet.google.com/shc-zsdw-
gto 

Influência da limpeza clonal e     
medicamentos homeopáticos ADRIANO MICHEL BICTES 16h 

Estar matriculado no ensino superior do campus 
Sertão / Ser voluntário ou ter auxiliado na 
condução dos experimentos do laboratório de 
Cultura de tecidos e Citogenética Vegetal nos 
últimos semestres / Ter disponibilidade de horário 
para o desenvolvimento do projeto.  

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 09:00 / link o     
meet encaminhado  
posteriormente aos  
inscritos 

Prospecção de genes relacionados    
ao degrane em arroz 

ANDERSON LUIS  
NUNES BICTES 16h 

Desempenho acadêmico, entrevista, participação    
em atividades de ensino, pesquisa e extensão;       
voluntariado 

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 15:30 /   
https://meet.google.com/rq
m-uuvi-vrn 

Tipificação de propriedades   
físico-hídricas de substratos de    
horta-Ano 2 (Adição de    
Condicionadores) 

MÁRCIO LUIZ  
VIEIRA BICTES 16h Maior nota no questionário aplicado na entrevista 

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 14:00 -   
Entrevista pelo Google   
Meet /  
meet.google.com/pyg-odnb-
tut 

Biologia reprodutiva e propagação    
de Rubus erythrocladus Mart. ex     
Hook.f. (amora-verde) na região do     

JULIANA MÁRCIA  
ROGALSKI BICTES 16h 

Disponibilidade de tempo, notas, currículo e      
entrevista. 

DATA: 04/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Entrevista e currículo. /    
WhatsApp 98154-8632 
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Alto Uruguai (RS) 

Avaliação Comparativa dos   
Requisitos Legais sobre Auditoria    
Ambiental Compulsória nos   
Estados Brasileiros 

SABRINA 
RODRIGUES 
SOUSA BICTES 16h 

Conhecimentos prévios na temática será um      
diferencia 

DATA: 05/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Entrevista e currículo. /    
WhatsApp  

Uniformidade de distribuição de    
sementes de soja: velocidade de     
semeadura x tipo de dosador x      
doses de grafite 

MÁRCIO LUIZ  
VIEIRA BICTES 16h Maior nota no questionário aplicado na entrevista 

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 14:00 -   
Entrevista pelo Google   
Meet /  
meet.google.com/pyg-odnb-
tut 

Valorização de Resíduos Sólidos    
Orgânicos Agroindustriais:  
viabilidade técnica e ambiental da     
compostagem na Região Imediata    
de Passo Fundo 

MARIA TEREZA  
BOLZON SOSTER BICTES 16h 

Disponibilidade de atuação, conhecimento do     
tema, currículo 

DATA: 05/08/2020 -   
HORÁRIO: 14:00 /   
Agendamento via  
webconferencia 

Estratégias de desfolhação da    
Festuca arundinacea Schreb cv.    
INIA Aurora (LE 14-84) no planalto      
médio do Rio Grande do Sul. 

JORGE NUNES  
PORTELA BICTES 16h 

1) Estar cursando ensino Superior no IFRS       
Campus Sertão;  
2) Ter cursado ou estar cursando disciplinas de        
forragicultura;  
3) Disponibilidade de tempo para execução das       
atividades do projeto;  
4) Participação como voluntário ou bolsista em       
atividades de pesquisa em forragicultura. 

DATA: 05/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Entrevista por telefone. /    
Reunião pela plataforma   
"https://meet.google.com/up
r-oqwe-cei", 
complementação de  
informações por e-mail   
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(jorge.portela@sertao.ifrs.e
du.br) ou por telefone (54-9     
8116.1820) 

Desempenho, qualidade da   
carcaça e da carne de cordeiros      
confinados recebendo resíduo   
úmido de cervejaria ensilado 

JULIANO HIDEO  
HASHIMOTO BICTES 12h 

Avaliação do histórico escolar e entrevista. O       
candidato deve estar matriculado no mínimo no       
sétimo semestre do curso de Zootecnia e ter sido         
aprovado na disciplina de Bases da Nutrição       
Animal. 

DATA: 05/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Avaliação de histórico   
escolar (enviado por e-mail)    
e entrevista (Google Meet    
ou WhatsApp) agendada   
com o candidato. / Por meio      
virtual (Google Meet ou    
WhatsApp). 

Avaliação da atividade   
antimicrobiana in vitro do extrato     
de Tabernaemontana catharinensis   
em cepas de microrganismos    
causadores de mastite bovina. 

TAÍS LETÍCIA  
BERNARDI BICTES 8h 

Entrevista, perfil acadêmico, interesse e     
conhecimentos prévios 

DATA: 04/08/2020 -   
HORÁRIO: 14:00 -   
Entrevista / Google Meet 

Eficiência de herbicidas utilizados    
em pós emergência na cultura do      
feijão (Phaseolus vulgaris L.) 

FERNANDO 
MACHADO DOS  
SANTOS BICTES 16h 

1. Estar cursando o curso de Agronomia;  
2. Experiência da área do projeto. 

DATA: 03/08/2020 -   
HORÁRIO: 13:30 -   
Entrevista online e análise    
do currículo / Entrevista    
pelo WhatsApp 54   
999834447 
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Inseticidas utilizados no controle 
de percevejos e lagartas que 
ocorrem em soja e o efeito sobre 
Apis mellifera Linnaeus, 1758 
(Hymenoptera, Apidae) 

MÁRCIA 
APARECIDA 
SMANIOTTO BICTES 12h 

Os interessados irão acessar a plataforma onde 
farei uma conversa geral sobre o projeto e, após, 
farei uma conversa individual neste mesmo local, 
através da entrada e saída dos alunos. A seleção 
será feita com base na pontuação obtida de acordo 
com os questionamentos e preenchimento de uma 
planilha do Excel pelo professor responsável. 

DATA: 06/08/2020 - 
HORÁRIO: 08:30 - online / 
meet.google.com/iyk-qwwj-
ser 

Estratégias de pastejo em 
Pennisetum purpureum Schumach 
cv. Merckeron Pinda com vacas 
leiteiras no planalto médio do RS 

JORGE NUNES 
PORTELA BICTES 16h 

1) Estar cursando ensino Superior no IFRS 
Campus Sertão; 3) Ter cursado ou estar cursando 
disciplinas de forragicultura; 3) Disponibilidade de 
tempo para execução das atividades do projeto; 4) 
Participação como voluntário ou bolsista em 
atividades de pesquisa em forragicultura. 

DATA: 05/08/2020 - 
HORÁRIO: 13:30 - 
Entrevista por telefone. / 
Reunião pela plataforma 
"https://meet.google.com/up
r-oqwe-cei", 
complementação de 
informações por e-mail 
(jorge.portela@sertao.ifrs.e
du.br) ou por telefone (54-9 
8116.1820) 

Levantamento de solos do Campus 
Sertão do IFRS 

CLOVIS DALRI 
MARCOLIN BICTES 8h 

Melhor conhecimento em solos e disponibilidade 
para execução do trabalho 

DATA: 03/08/2020 - 
HORÁRIO: 09:00 - 
Currículo e entrevista / 
e-mail 

Perfil de sensibilidade 
antimicrobiana in vitro para os 
principais agentes causadores de 

ELÍSIO DE 
CAMARGO DE 
BORTOLI BICTES 8h 

Conhecimento sobre o tema, facilidade de acesso 
a dados, iniciativa e perfil acadêmico. 

DATA: 04/08/2020 - 
HORÁRIO: 14:00 - 
Entrevista online / 
Endereço do google meet a 
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mastite clínica, isolados do leite de 
vacas em sistemas de produção da 
área de abrangência do IFRS – 
Campus Sertão. 

ser disponibilizado por 
e-mail aos inscritos 

Desafios para implementação de 
uma gestão escolar democrática 
no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul. 

JOSIMAR DE 
APARECIDO VIEIRA BICTES 12h 

Qualquer estudante que esteja regularmente 
matriculado em um curso superior no IFRS - 
Campus Sertão 

DATA: 06/08/2020 - 
HORÁRIO: 14:00 - 
Entrevista on line por meio 
de uma plataforma: RNP, 
Google meet, Whereby 
entre outras / on line 

Potencial neuroprotetor de 
terpenóides sintéticos presentes na 
Cannabis sativa 

ROSILENE 
RODRIGUES 
KAIZER PERIN BICTES 16h entrevista e currículo 

DATA: 03/08/2020 - 
HORÁRIO: 13:30 - 
Entrevista e currículo / por 
web conferência 

Neuroproteção de Hylocereus 
undatus sobre o Sistema Nervoso 
Gabaérgico 

ROSILENE 
RODRIGUES 
KAIZER PERIN BICTES 16h entrevista e currículo 

DATA: 03/08/2020 - 
HORÁRIO: 13:30 - 
Entrevista e currículo / por 
web conferência 

Empoderamento das comunidades 
quilombolas de Sertão-RS por 
intermédio da inovação social 

GABRIELLA ROCHA 
DE FREITAS BICET 16h Interesse na temática do projeto 

DATA: 04/08/2020 - 
HORÁRIO: 14:00 - 
Entrevista pelo Google 
Meet / Google Meet 
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  Sertão, 27 de julho de 2020 

 

 

________________________________ 

Odair José Spenthof  
Diretor-Geral do IFRS Campus Sertão  

Portaria 319/2016  
  

(O original encontra-se assinado no Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus.)  
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