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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 05/2022
RETIFICA EDITAL Nº 05, de maio de 2022 - Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e/ou

Tecnológica

 
O Diretor-Geral  do  Campus Avançado Veranópolis  do Instituto Federal  de Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais e de acordo
com  o  disposto  na  Lei  Nº  8.745/93,  torna  pública  a  alteração  do  Edital  de  abertura  das
inscrições para alunos bolsistas do Programa de Fomento à Pesquisa e à Inovação do IFRS nas
modalidades  de  Iniciação  Científica  (BICT),  Iniciação  ao  Desenvolvimento  Tecnológico  e
Inovação (BIDTI) destinadas a estudantes de nível técnico e superior e de pós-graduação da
instituição,  cujas  cotas  de  bolsas  são  referentes  aos  projetos  selecionados  nos  editais  de
pesquisa vigentes,  para garantir o interesse público proporcionando uma análise de seleção de
bolsistas  mais  adequada a fim de evitar  conflitos  em horários dos  candidatos  às  bolsas  de
ensino e extensão que ocorrem em processos paralelos.  

Onde se lê:

3. DO CRONOGRAMA

Etapas
Período/ Prazo

Divulgação do edital de seleção de bolsista(s)
09/05/2022

Período de inscrições 09/05/2022 a 
16/05/2022

Divulgação de inscritos e horários das entrevistas no site do campus 17/05/2022

Período de seleção dos bolsistas 19/05/2022 e 
20/05/2022

Envio do resultado final de seleção/classificação dos bolsistas à 
Coordenadoria de Pesquisa pelo(a) coordenador(a) do projeto – via 
formulário eletrônico

Até 23/05/2022

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsista(s)
Até 24/05/2022

Envio da documentação do bolsista à Coordenadoria de Pesquisa, 
Pós-graduação e Inovação pelo(a) discente ou responsável - via 
formulário eletrônico

Até 27/05/2022

BR-470, Km 172, 6.500 | Bairro Sapopema | Veranópolis/RS - https://ifrs.edu.br/veranopolis/



 

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Leia-se:

3. DO CRONOGRAMA

Etapas
Período/ Prazo

Divulgação do edital de seleção de bolsista(s)
09/05/2022

Período de inscrições 09/05/2022 a 
16/05/2022

Divulgação de inscritos e horários das entrevistas no site do campus 17/05/2022

Período de seleção dos bolsistas 19/05/2022 a 
24/05/2022

Envio do resultado final de seleção/classificação dos bolsistas à 
Coordenadoria de Pesquisa pelo(a) coordenador(a) do projeto – via 
formulário eletrônico

25/05/2022

Publicação do resultado do edital de seleção de bolsista(s)
26/05/2022

Envio da documentação do bolsista à Coordenadoria de Pesquisa, 
Pós-graduação e Inovação pelo(a) discente ou responsável - via 
formulário eletrônico

Até 27/05/2022

________________________________
Daniel de Carli

Diretor-geral do Campus Veranópolis
Portaria IFRS 162/2020

 
A via original encontra-se assinada no gabinete do Campus Avançado Veranópolis.
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