
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

Retificação nº 1
Edital nº 24/2021

Seleção de Bolsistas  do Programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN)- 2021

O Diretor-Geral do Campus Vacaria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul (IFRS), por intermédio da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de
Ensino (CAGE), no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Programa Institucional de
Bolsas de Ensino (PIBEN), Resolução CONSUP n° 22/2015, torna pública o Edital n° 24/2021 -
Seleção de Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN)- 2021

Onde se lê:

5.  DAS INSCRIÇÕES

5.2 Os pré-requisitos bem como os documentos necessários para a inscrição constam a seguir:

a) Os documentos necessários para a inscrição, quando necessários, deverão ser
anexados ao formulário de inscrição.

Projeto Pré-requisito para seleção Documentos necessários
para inscrição

Produção de material didático

para os componentes da área de

produção animal

Estar regularmente matriculado
no Curso Bacharelado em
Agronomia ou 2°, 3° ou 4° ano
do Curso Técnico Integrado em
Agropecuária ou no 3° ou 4° ano
do Curso Técnico Integrado em
Multimídia

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição. Envio de
documentação extra (descrita
no item 6.3) ao coordenador do
projeto.

Ações de ensino para o

conhecimento e manejo dos

ecossistemas pastoris dos

Campos de Cima da Serra

Estar regularmente matriculado
no Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio ou Técnico em
Agropecuária Subsequente ou
Técnico Integrado em Multimídia
ou Técnico Subsequente em
Manutenção e Suporte em
Informática  ou Bacharelado em
Agronomia ou Licenciatura em

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição. Envio de
documentação extra (descrita
no item 6.3) ao coordenador do
projeto.
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Ciências Biológicas

Planejamento do pomar e da

horta didáticos do IFRS -

Campus Vacaria e produção de

materiais digitais didáticos sobre

horticultura

Estar regularmente matriculado
no Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio ou Técnico em
Agropecuária Subsequente ou
Bacharelado em Agronomia ou
Licenciatura em Ciências
Biológicas

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição. Envio de
documentação extra (descrita
no item 6.3) ao coordenador do
projeto.

Avaliação da separação de

resíduos domésticos no

município de Vacaria.

Estar regularmente matriculado
no Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio ou Técnico em
Multimídia Integrado ao Ensino
Médio ou Licenciatura em
Ciências Biológicas

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição.

Herbário virtual fitopatológico –

recurso didático de ensino sobre

doenças de plantas por

meio da internet

Estar regularmente matriculado
no 3° ou 4° ano do Curso
Técnico Integrado em Multimídia

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição.
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Leia-se:

5.  DAS INSCRIÇÕES

5.2 Os pré-requisitos bem como os documentos necessários para a inscrição constam a seguir:

a) Os documentos necessários para a inscrição seleção, quando necessários, deverão ser
anexados ao formulário de inscrição. enviados ao coordenador do projeto (via e-mail)
após a homologação das inscrições.

Projeto Pré-requisito para seleção Documentos necessários
para inscrição

Produção de material didático

para os componentes da área de

produção animal

Estar regularmente matriculado
no Curso Bacharelado em
Agronomia ou 2°, 3° ou 4° ano
do Curso Técnico Integrado em
Agropecuária ou no 3° ou 4° ano
do Curso Técnico Integrado em
Multimídia

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição. Envio de
documentação extra (descrita
no item 6.3) ao coordenador do
projeto.
https://forms.gle/vsjsomfcbWMH
sPwE7

Ações de ensino para o

conhecimento e manejo dos

ecossistemas pastoris dos

Campos de Cima da Serra

Estar regularmente matriculado
no Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio ou Técnico em
Agropecuária Subsequente ou
Técnico Integrado em Multimídia
ou Técnico Subsequente em
Manutenção e Suporte em
Informática  ou Bacharelado em
Agronomia ou Licenciatura em
Ciências Biológicas

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição. Envio de
documentação extra (descrita
no item 6.3) ao coordenador do
projeto.
https://forms.gle/vsjsomfcbWMH
sPwE7

Planejamento do pomar e da

horta didáticos do IFRS -

Campus Vacaria e produção de

materiais digitais didáticos sobre

horticultura

Estar regularmente matriculado
no Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio ou Técnico em
Agropecuária Subsequente ou
Bacharelado em Agronomia ou
Licenciatura em Ciências
Biológicas

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição. Envio de
documentação extra (descrita
no item 6.3) ao coordenador do
projeto.
https://forms.gle/vsjsomfcbWMH
sPwE7
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Avaliação da separação de

resíduos domésticos no

município de Vacaria.

Estar regularmente matriculado
no Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio ou Técnico em
Multimídia Integrado ao Ensino
Médio ou Licenciatura em
Ciências Biológicas

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição:
https://forms.gle/vsjsomfcbWMH
sPwE7

Herbário virtual fitopatológico –

recurso didático de ensino sobre

doenças de plantas por

meio da internet

Estar regularmente matriculado
no 3° ou 4° ano do Curso
Técnico Integrado em Multimídia

Preenchimento do formulário
eletrônico de inscrição:
https://forms.gle/vsjsomfcbWMH
sPwE7

Vacaria, 14 de junho de 2021.

________________________________________

Gilberto Luíz Putti
Diretor-geral

Portaria 161/2020

Estrada Municipal João Viterbo de Oliveira, 3061 | Área Rural | Vacaria – RS | CEP: 95219-899
www.vacaria.ifrs.edu.br

4/2

https://forms.gle/vsjsomfcbWMHsPwE7
https://forms.gle/vsjsomfcbWMHsPwE7
https://forms.gle/vsjsomfcbWMHsPwE7
https://forms.gle/vsjsomfcbWMHsPwE7


Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

ANEXO VIII
Edital nº 24/2021 Seleção de Bolsistas de Ensino 2021

TERMO DE COMPROMISSO  PARA ESTUDANTE BOLSISTA DE PROJETO DE
ENSINO

Eu,__________________________________________________________________,
brasileiro(a), estudante no IFRS - Campus Vacaria, candidato à bolsa, no âmbito do
Edital Complementar 13/2021, DECLARO que não sou beneficiário de outra bolsa em
nenhuma outra entidade de fomento.

DECLARO, ainda, que li o Edital a que se vincula à bolsa, que estou perfeitamente
ciente de seus termos, e que concordo, expressamente, em participar do projeto de
ensino, recebendo uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Ensino do IFRS,
com valor mensal de R$ _________ (________________________ reais), referente à
______ horas semanais, através de depósito em conta bancária, e que minha
participação nas atividades de execução do projeto não configura relação empregatícia.

*Concordo, expressamente, em ser orientado(a) por ___________________________
____________________, durante a vigência da bolsa e que estou ciente das
atividades que serão executadas.

*Concordo que imagens pessoais poderão ser utilizadas para divulgação dos trabalhos
relacionados ao projeto/programa.

*Concordo também que qualquer modificação nas condições expostas acima será
imediatamente comunicada à Comissão Institucional, sob pena de devolução das
parcelas recebidas, com correção monetária.

Data: __/__/20___

Assinatura do Bolsista: ___________________________________________________

*Em caso do bolsista ser menor de dezoito (18) anos:
Assinatura do Pai ou Responsável:_________________________________________

Efetuei a leitura das declarações acima
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ANEXO IX

Edital nº 24/2021 Seleção de Bolsistas de Ensino 2021

DECLARAÇÃO DE ASSIDUIDADE DE BOLSISTA DE PROJETO DE ENSINO

Declaro para os devidos fins, que o(a) bolsista __________________ cumpriu, durante

o mês de ____________ de 2021, as atividades previstas no Plano de Atividades do

Bolsista do projeto _________________________________________, contemplado

com cota de Bolsa Institucional na modalidade Ensino do Edital Complementar nº

013/2021, vinculado ao Edital IFRS nº 17/2021 – BOLSAS DE ENSINO 2021, que se

encontra sob minha coordenação.

Vacaria, ____/____/2021.

___________________________________________

Coordenador do Projeto de Ensino
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