
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

RETIFICAÇÃO 1

Edital IFRS/Campus Sertão nº 025, de 05 de maio de 2022.

ONDE SE LÊ:

4.1 As etapas e prazos deste edital ficam assim definidos:

Etapas Prazos

1 Publicação do edital de seleção de bolsistas 05/05/2022

2 Período de inscrição on-line dos estudantes 05/05/22 a 13/05/22

3 Divulgação dos estudantes inscritos 14/05/22

4 Período de seleção dos estudantes 16/05/22 e 17/05/22

5 Envio do Resultado da Seleção para Bolsista (Anexo II) deste edital para o e-mail: projetos.ensino@sertao.ifrs.edu.br Até 18/05/2022

6 Divulgação do resultado parcial da seleção de bolsistas 18/05/2022

7 Submissão  dos  recursos  (Anexo  VII)  deste  edital,  os  quais  devem  ser  encaminhados  para  o  e-mail:
projetos.ensino@sertao.ifrs.edu.br

19/05/22 e 20/05/22

8 Divulgação do resultado final da seleção de bolsistas 23/05/2022

9 Entrega, por parte do bolsista, ao coordenador do Projeto selecionado, dos documentos listados no item 8.1 deste Edital. 23/05/22 a 27/05/22
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10 Entrega, por parte do Coordenador do Projeto de Ensino, dos documentos de acordo com o item 8.6 deste edital. Até 30/05/2022

11 Início das atividades dos bolsistas de ensino. 01/06/2022

12 Término das atividades dos bolsistas de ensino. 16/12/2022

Item 6.6, letra b) “registrar em ata, conforme modelo Anexo II, deste Edital, o resultado da seleção e entregar a ata na Diretoria de Ensino. O

Anexo II deve ser entregue até o dia 18/05/2022.”

8.1 O  estudante  contemplado com bolsa  de  ensino  deverá  enviar  para  o  e-mail  do  coordenador  do  projeto  de  ensino  ou  entregar  os

documentos para o coordenador, no prazo de 23/05/2022 a 27/05/2022, os seguintes documentos:

8.6  O coordenador do  projeto  de  ensino deverá enviar  os  documentos listados no item 8.1,  em uma única  mensagem, para  o e-mail:

projetos.ensino@sertao.ifrs.edu.br. O prazo para envio ou entrega é até o dia 30/05/2022.

Anexo  I  -  Quadro  de  informações  sobre  os  projetos  de  ensino,  coordenador,  bolsas,  carga  horária  semanal,  vigência,  requisitos,
critérios/procedimentos para seleção e local/data/horário da seleção.

Nº Título do projeto Coordenador(a)
Nº de

bolsas
CH Requisitos

Critérios e procedimentos para
seleção

Data, local e horário da
seleção

1 Atividades  práticas  na
formação  diferenciada  de
futuros  Engenheiros
Agrônomos

Anderson  Luis
Nunes

3 16 Discente  do  curso  de
Agronomia ou Técnico
em Agropecuária

Entrevista,  interesse  e
disponibilidade de horário

16/05/22,  Sala  do  NIEPE  de
Ciências Agrárias, bloco 14 piso
superior a partir das 19h.
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2

O hábito de estudar: o ato e os
métodos para melhorar os 
processos de ensino-
aprendizagem

Elaine Pires 
Salomão

1 8
Discente matriculado e
frequente no IFRS - 
Campus Sertão.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário e interesse na temática 

16/05/2022,  Sala  da  Diretoria
de Ensino, das 9h às 12h.

1 12
Discente matriculado e
frequente no IFRS - 
Campus Sertão.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário,  interesse  na  temática  e
conhecimento  na  área  de
informática.

16/05/2022,  Sala  da  Diretoria
de Ensino, das 9h às 12h.

3 Monitoria de Matemática
Fabiane  Eloisa
Morandini Miotto

1 4

Discente  matriculado
no  IFRS  Cãmpus
Sertão  cursando  no
mínimo  o  3º  ano  do
Ensino Médio

Entrevista,  análise  do  histórico
escolar dos últimos 4 anos a ser
enviado  até  o  dia  16/05//2022
para  o  email
fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br;
disponibilidade de horário, 

17/05/2022, Sala do Niepe das
Ciências  Exatas,  das  10h  às
12h 30 min.

1 8

Discente  matriculado
no  IFRS  Cãmpus
Sertão  cursando  no
mínimo  o  2º  ano  do
Ensino Médio

Entrevista,  análise  do  histórico
escolar dos últimos 4 anos a ser
enviado  até  o  dia  16/05//2022
para  o  email
fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br;
disponibilidade de horário

17/05/2022, Sala do Niepe das
Ciências  Exatas,  das  10h  às
12h 30 min.

4
Monitoria  para  modelagem  e
impressão 3D

Gabriel  Paniz
Patzer

1 12

Obrigatórios:
habilidade  de
pesquisa  na  internet,
conhecimento/habilida
de em redes sociais e
comunicação
Desejáveis: habilidade
em  desenho,

Entrevista e avaliação de portfólio,
disponibilidade  de  horário
conforme  necessidade  do
laboratório maker.
Enviar  email  com  portfólio  para
gabriel.patzer@sertao.ifrs.edu.b,
se houver.

16/05/22,  laboratório  Sertão
Maker  (prédio  A5),  horário
combinado  via  e-mail  para
gabriel.patzer@sertao.ifrs.edu.b
r

mailto:gabriel.patzer@sertao.ifrs.edu.br
mailto:gabriel.patzer@sertao.ifrs.edu.br
mailto:fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br
mailto:fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br
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habilidade  em
modelagem  3d,
experiência  em
impressão  3d,
mentalidade maker

5
Encruzilhadas:  grupo  de
debates  sobre  sociedade  e
atualidades

Gabriella  Rocha
de Freitas

2 8
Discente  dos  Cursos
Técnicos  Integrados
ao Ensino Médio.

Entrevista,  atividade  escrita,
interesse  na  temática  e
disponibilidade de horário.

17/05,  sala  do  Niepe  de
Ciências Humanas (prédio A13,
segundo  andar),  das  17:00  às
19:00.

6
Projeto  de  Ensino  para
Capacitação  em  Inseminação
Artificial em Bovinos em 2022

Heitor  José
Cervo

2 16

Discente  do  curso  de
Zootecnia  e  cursado
disciplina  de
Reprodução Animal ou
Técnico  em
Agropecuária  e
cursando
Bovinocultura de corte
e leite

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário

Setor  de  Zootecnia  I.  Data:
16/05/22.  Horário:  13:00  às
15:00h

7 Projeto  de  Ensino  em
Bovinocultura leiteira

Jamile  Cristina
Deola Sada

4 4 Discente  do  curso
técnico  em
agropecuária, superior
em  zootecnia,
biologia,  agronegócio
ou agronomia.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário, prioridade para alunos do
último ano dos cursos técnicos em
agropecuária  (que  não  tiveram
vivência  prática  nos  2  anos  de
pandemia).

Setor  de  Zootecnia  III
(Bovinocultura),  dia 17/05/2022
das 9 às 11hs.

2 8 Discente  do  curso
técnico  em
agropecuária, superior

Entrevista,  disponibilidade  de
horário, prioridade para alunos em
anos finais de curso.

Setor  de  Zootecnia  III
(Bovinocultura),  dia 17/05/2022
das 9 às 11hs.
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em  zootecnia,
biologia,  agronegócio
ou agronomia.

8
Clube de Ensino de Ciências e
Biologia

Jeonice  Werle
Techio

2 8
Estudante  da
Licenciatura  em
Ciências Biológicas

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário

Dia  16/05/22.  Horário  13-15h.
Laboratório  de  Ciências
Naturais 1.

9
Bosque  Educação  Popular  e
Reforma Agrária

João  Carlos
Ruszczyk

1 8

Discente  do  curso  -
TAGRO,  Licenciatura
em  ciências
biológicas, Agronomia.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário,  interesse  na  temática,
conhecimento  na  área  e
conhecimentos básicos em word,
excel.

Enviar  email  para:
joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
para fazer sua inscrição e solicitar
o projeto para leitura e discussão
na  entrevista,  até  dia  17/05  -
12:00 h.

Dia  17/05/2022  -  horário  das
17h  as 19 h - Sala 1311

1 12

Discente  do  curso  -
TAGRO,  Licenciatura
em  ciências
biológicas, Agronomia.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário,  interesse  na  temática,
conhecimento  na  área  e
conhecimentos básicos em word,
excel.

Enviar  email  para:
joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
para fazer sua inscrição e solicitar

Dia  17/05/2022  -  horário  das
17h  as 19 h - Sala 1311

mailto:joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
mailto:joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
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o projeto para leitura e discussão
na  entrevista,  até  dia  17/05  -
12:00 h.

10

Monitoramento  de  cultivares
da  planta  forrageira
Megathyrsus  maximus  sob
pastejo  com  lotação
intermitente  com  bovinos
leiteiros na região do Planalto
Médio do Rio Grande do Sul

Jorge  Nunes
Portela

2 16

Discente  do  curso  de
Agronomia  ou
Zootecnia  estar
matriculado  ou
aprovado  em
disciplina  de
Forragicultura.

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

Prédio  B20,  Sala  de
Professores  Zootecnia  I.  Data:
16/05/22.  Horário:  13h30  às
15h.

11
Reestruturação  do  Setor  de
Cunicultura do IFRS – Campus
Sertão

Juliano  Hideo
Hashimoto

2 8

Discente  do  curso  de
Zootecnia,  estar
matriculado  ou
aprovado na disciplina
de Bases da Nutrição
Animal.

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

NIEPE  Zootecnia,  sala  A1313.
Data: 17/05/22.  Horário: 13h30
às 15h.

12
Programa  do  Setor  de
Esportes e Lazer – SEL- IFRS
Campus Sertão 2022

Luiz  Valerio
Rossetto

3 8

Discente  matriculado
no  IFRS  -  Campus
Sertão.

 

Entrevista  e  que  o  candidato
tenha  disponibilidade  de  horário
conforme  necessidade  do
Programa.

Sala  do SEL,
dia 16/05/2022,
das 17h às 19h.

13 Coleções  didáticas  em
Entomologia Agrícola

Márcia
Aparecida
Smaniotto

1 4 Ter  cursado  ou  estar
cursando  o
componente  curricular
de  Entomologia
Agrícola.

Será  realizada  entrevista.  É
necessário que o estudante tenha
disponibilidade de horário.

Laboratório  de  Entomologia
Agrícola,  sala  A1408,  Data:
17/05/22  das  13:15  às  14:45
horas.
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1 12

Ter  cursado  ou  estar
cursando  o
componente  curricular
de  Entomologia
Agrícola.

Será  realizada  entrevista.  É
necessário que o estudante tenha
disponibilidade de horário.

Laboratório  de  Entomologia
Agrícola,  sala  A1408,  Data:
17/05/22  das  13:15  às  14:45
horas.

14
Laboratório  de  Matemática:
SerTão Math

Marcionei Rech 2 4
Discente  matriculado
no  IFRS  -  Campus
Sertão.

Procedimentos  de  seleção:
entrevista.  Critérios:
disponibilidade  de  horário,
afinidade com matemática e com
a cultura maker.

Sala do Niepe das Exatas (em
frente o DAE). Data 16/05/2022
das 17h às 19h.

15
Monitoria  no  ensino  de
Biologia Vegetal

Maria  Cláudia
Melo  Pacheco
de Medeiros

1 8
Estudante  de
graduação.

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

Dia  16/05/22.  Horário  15-17h.
Laboratório  de  Ciências
Naturais 1.

16
DNAgro  -  Desvendando  a
Agropecuária

Noryam  Bervian
Bispo

2 12

Discente  dos  cursos
de  Agronomia,
Zootecnia,  LCBio  ou
do  Téc.  em
Agropecuária

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

Dia  16/05/2022,  das  16h  às
17h,  no  Laboratório  de
Bioquímica (Prédio A14)

17
Campo  cultural:  um
espaço/tempo para o sensível

Sônia Gotler

1 4
Discente  dos  cursos
técnicos integrados

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário

Dia 17/05/22, das 15h às 19h

1 8
Discente  dos  cursos
técnicos integrados

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário Dia 17/05/22, das 15h às 19h

18 Eventos  de  Sensibilização:
Inclusão  e  Diversidade  no

Vanessa  Carla
Neckel

2 8 Discente  dos  Curso
Técnico  Integrado  ao

Procedimento: Entrevista
Critérios:  Ter  disponibilidade  de

Dia 17/05/22,  das 14h às 17h,
no  Departamento  de
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Ensino Médio.

horário,  ser  pro-ativo,  ter
conhecimento  sobre  inclusão  e
diversidade  e  conhecimento  em
ferramentas digitais.

Assistência Estudantil (DAE)

1 16

Discente  dos  cursos
superiores  e  dos
Técnico  Integrado  ao
Ensino Médio.

Procedimento: Entrevista
Critérios:  Ter  disponibilidade  de
horário,  ser  pro-ativo,  ter
conhecimento  sobre  inclusão  e
diversidade  e  conhecimento  em
ferramentas digitais.

Dia 17/05/22,  das 14h às 17h,
no  Departamento  de
Assistência Estudantil (DAE)

LEIA-SE:
4.1 As etapas e prazos deste edital ficam assim definidos:

Etapas Prazos

1 Publicação do edital de seleção de bolsistas 05/05/2022

2 Período de inscrição on-line dos estudantes 05/05/22 a 13/05/22

3 Divulgação dos estudantes inscritos 14/05/22

4 Período de seleção dos estudantes 16/05/22 e 25/05/22

5 Envio do Resultado da Seleção para Bolsista (Anexo II) deste edital para o e-mail: projetos.ensino@sertao.ifrs.edu.br Até 25/05/2022

6 Divulgação do resultado parcial da seleção de bolsistas 26/05/2022
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7 Submissão  dos  recursos  (Anexo  VII)  deste  edital,  os  quais  devem  ser  encaminhados  para  o  e-mail:
projetos.ensino@sertao.ifrs.edu.br

26/05/22 e 27/05/22

8 Divulgação do resultado final da seleção de bolsistas 30/05/2022

9 Entrega, por parte do bolsista, ao coordenador do Projeto selecionado, dos documentos listados no item 8.1 deste Edital. 30/05/22 e 31/05/22

10 Entrega, por parte do Coordenador do Projeto de Ensino, dos documentos de acordo com o item 8.6 deste edital. Até 01/06/2022

11 Início das atividades dos bolsistas de ensino. 01/06/2022

12 Término das atividades dos bolsistas de ensino. 16/12/2022

Item 6.6, letra b) “registrar em ata, conforme modelo Anexo II, deste Edital, o resultado da seleção e entregar a ata na Diretoria de Ensino. O

Anexo II deve ser entregue até o dia 25/05/2022.”

8.1  O estudante  contemplado  com bolsa  de ensino  deverá  enviar  para  o  e-mail  do  coordenador  do  projeto  de  ensino  ou entregar  os

documentos para o coordenador, no prazo de 30/05/2022 e 31/05/2022, os seguintes documentos:

8.6 O coordenador  do projeto  de ensino  deverá  enviar  os  documentos listados no item 8.1,  em uma única  mensagem, para  o  e-mail:

projetos.ensino@sertao.ifrs.edu.br. O prazo para envio ou entrega é até o dia 01/06/2022.
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Anexo  I  -  Quadro  de  informações  sobre  os  projetos  de  ensino,  coordenador,  bolsas,  carga  horária  semanal,  vigência,  requisitos,
critérios/procedimentos para seleção e local/data/horário da seleção.

Nº Título do projeto Coordenador(a)
Nº de

bolsas
CH Requisitos

Critérios e procedimentos para
seleção

Data, local e horário da
seleção

1

Atividades  práticas  na
formação  diferenciada  de
futuros  Engenheiros
Agrônomos

Anderson  Luis
Nunes

3 16
Discente  do  curso  de
Agronomia ou Técnico
em Agropecuária

Entrevista,  interesse  e
disponibilidade de horário

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

2 O hábito de estudar: o ato e os
métodos para melhorar os 
processos de ensino-
aprendizagem

Elaine Pires 
Salomão 1 8

Discente matriculado e
frequente no IFRS - 
Campus Sertão.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário e interesse na temática 

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o

1 12 Discente matriculado e
frequente no IFRS - 
Campus Sertão.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário,  interesse  na  temática  e
conhecimento  na  área  de
informática.
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local)  ou  por  videoconferência

3 Monitoria de Matemática
Fabiane  Eloisa
Morandini Miotto

1 4

Discente  matriculado
no  IFRS  Cãmpus
Sertão  cursando  no
mínimo  o  3º  ano  do
Ensino Médio

Entrevista,  análise  do  histórico
escolar dos últimos 4 anos a ser
enviado  até  o  dia  16/05//2022
para  o  email
fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br;
disponibilidade de horário, 

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

1 8

Discente  matriculado
no  IFRS  Cãmpus
Sertão  cursando  no
mínimo  o  2º  ano  do
Ensino Médio

Entrevista,  análise  do  histórico
escolar dos últimos 4 anos a ser
enviado  até  o  dia  16/05//2022
para  o  email
fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br;
disponibilidade de horário

4 Monitoria  para  modelagem  e
impressão 3D

Gabriel  Paniz
Patzer

1 12 Obrigatórios:
habilidade  de
pesquisa  na  internet,
conhecimento/habilida
de em redes sociais e
comunicação
Desejáveis: habilidade
em  desenho,
habilidade  em
modelagem  3d,
experiência  em
impressão  3d,
mentalidade maker

Entrevista e avaliação de portfólio,
disponibilidade  de  horário
conforme  necessidade  do
laboratório maker.
Enviar  email  com  portfólio  para
gabriel.patzer@sertao.ifrs.edu.b,
se houver.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

mailto:fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br
mailto:fabiane.miotto@sertao.ifrs.edu.br
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5
Encruzilhadas:  grupo  de
debates  sobre  sociedade  e
atualidades

Gabriella  Rocha
de Freitas

2 8
Discente  dos  Cursos
Técnicos  Integrados
ao Ensino Médio.

Entrevista,  atividade  escrita,
interesse  na  temática  e
disponibilidade de horário.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

6
Projeto  de  Ensino  para
Capacitação  em  Inseminação
Artificial em Bovinos em 2022

Heitor  José
Cervo

2 16

Discente  do  curso  de
Zootecnia  e  cursado
disciplina  de
Reprodução Animal ou
Técnico  em
Agropecuária  e
cursando
Bovinocultura de corte
e leite

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

7 Projeto  de  Ensino  em
Bovinocultura leiteira

Jamile  Cristina
Deola Sada

4 4 Discente  do  curso
técnico  em

Entrevista,  disponibilidade  de
horário, prioridade para alunos do

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
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agropecuária, superior
em  zootecnia,
biologia,  agronegócio
ou agronomia.

último ano dos cursos técnicos em
agropecuária  (que  não  tiveram
vivência  prática  nos  2  anos  de
pandemia).

estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

2 8

Discente  do  curso
técnico  em
agropecuária, superior
em  zootecnia,
biologia,  agronegócio
ou agronomia.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário, prioridade para alunos em
anos finais de curso.

8
Clube de Ensino de Ciências e
Biologia

Jeonice  Werle
Techio

2 8
Estudante  da
Licenciatura  em
Ciências Biológicas

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

9 Bosque  Educação  Popular  e
Reforma Agrária

João  Carlos
Ruszczyk

1 8 Discente  do  curso  -
TAGRO,  Licenciatura
em  ciências
biológicas, Agronomia.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário,  interesse  na  temática,
conhecimento  na  área  e
conhecimentos básicos em word,

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
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excel.

Enviar  email  para:
joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
para fazer sua inscrição e solicitar
o projeto para leitura e discussão
na  entrevista,  até  dia  17/05  -
12:00 h.

seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).1 12

Discente  do  curso  -
TAGRO,  Licenciatura
em  ciências
biológicas, Agronomia.

Entrevista,  disponibilidade  de
horário,  interesse  na  temática,
conhecimento  na  área  e
conhecimentos básicos em word,
excel.

Enviar  email  para:
joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
para fazer sua inscrição e solicitar
o projeto para leitura e discussão
na  entrevista,  até  dia  17/05  -
12:00 h.

10 Monitoramento  de  cultivares
da  planta  forrageira
Megathyrsus  maximus  sob
pastejo  com  lotação
intermitente  com  bovinos
leiteiros na região do Planalto
Médio do Rio Grande do Sul

Jorge  Nunes
Portela

2 16 Discente  do  curso  de
Agronomia  ou
Zootecnia  estar
matriculado  ou
aprovado  em
disciplina  de
Forragicultura.

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual

mailto:joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
mailto:joao.ruszczyk@sertao.ifrs.edu.br
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a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

11
Reestruturação  do  Setor  de
Cunicultura do IFRS – Campus
Sertão

Juliano  Hideo
Hashimoto

2 8

Discente  do  curso  de
Zootecnia,  estar
matriculado  ou
aprovado na disciplina
de Bases da Nutrição
Animal.

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

12 Programa  do  Setor  de
Esportes e Lazer – SEL- IFRS
Campus Sertão 2022

Luiz  Valerio
Rossetto

3 8 Discente  matriculado
no  IFRS  -  Campus
Sertão.

 

Entrevista  e  que  o  candidato
tenha  disponibilidade  de  horário
conforme  necessidade  do
Programa.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
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presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

13
Coleções  didáticas  em
Entomologia Agrícola

Márcia
Aparecida
Smaniotto

1 4

Ter  cursado  ou  estar
cursando  o
componente  curricular
de  Entomologia
Agrícola.

Será  realizada  entrevista.  É
necessário que o estudante tenha
disponibilidade de horário.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

1 12

Ter  cursado  ou  estar
cursando  o
componente  curricular
de  Entomologia
Agrícola.

Será  realizada  entrevista.  É
necessário que o estudante tenha
disponibilidade de horário.

14 Laboratório  de  Matemática:
SerTão Math

Marcionei Rech 2 4 Discente  matriculado
no  IFRS  -  Campus
Sertão.

Procedimentos  de  seleção:
entrevista.  Critérios:
disponibilidade  de  horário,
afinidade com matemática e com
a cultura maker.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
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(constando o link de acesso).

15
Monitoria  no  ensino  de
Biologia Vegetal

Maria  Cláudia
Melo  Pacheco
de Medeiros

1 8
Estudante  de
graduação.

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

16
DNAgro  -  Desvendando  a
Agropecuária

Noryam  Bervian
Bispo

2 12

Discente  dos  cursos
de  Agronomia,
Zootecnia,  LCBio  ou
do  Téc.  em
Agropecuária

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).
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17
Campo  cultural:  um
espaço/tempo para o sensível

Sônia Gotler

1 4
Discente  dos  cursos
técnicos integrados

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

1 8
Discente  dos  cursos
técnicos integrados

Entrevista  e  disponibilidade  de
horário

18
Eventos  de  Sensibilização:
Inclusão  e  Diversidade  no
IFRS - Campus Sertão

Vanessa  Carla
Neckel

2 8
Discente  dos  Curso
Técnico  Integrado  ao
Ensino Médio.

Procedimento: Entrevista
Critérios:  Ter  disponibilidade  de
horário,  ser  pro-ativo,  ter
conhecimento  sobre  inclusão  e
diversidade  e  conhecimento  em
ferramentas digitais.

O  coordenador  enviará  uma
mensagem  de  e-mail  para  os
estudantes inscritos no projeto,
informando  se  manterá  a
seleção  conforme
anteriormente  especificado,  ou
se  haverá  alteração.  Neste
último caso, deve informar qual
a  data(s),  horário(s)  e  se  a
seleção  ocorrerá
presencialmente  (indicando  o
local)  ou  por  videoconferência
(constando o link de acesso).

1 16

Discente  dos  cursos
superiores  e  dos
Técnico  Integrado  ao
Ensino Médio.

Procedimento: Entrevista
Critérios:  Ter  disponibilidade  de
horário,  ser  pro-ativo,  ter
conhecimento  sobre  inclusão  e
diversidade  e  conhecimento  em
ferramentas digitais.
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Sertão (RS), 12 de maio de 2022.

Odair José Spenthof
Diretor-geral do Campus Sertão do IFRS

Portaria nº 160/2020


