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RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 014 DE 31 DE JULHO DE 2020 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE ENSINO 
  

O Diretor-Geral do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Portaria IFRS/POA Nº 156, DE 17/02/2020, publicada no DOU de 27/02/2020 e de acordo 
com o Programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN), Resolução CONSUP n° 22/2015, torna 
pública a Retificação Nº 01 do Edital Campus Porto Alegre nº 014/2020 Seleção de Bolsistas de 
Ensino e Anexo I. 
 

Onde se lê: 

 

5 DO CRONOGRAMA  

5.1 As etapas e prazos do Edital de Seleção de Bolsistas de Ensino 2020 ficam assim definidos:  

Etapas  Data  

Envio à Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE) por meio do e-

mail piben@poa.ifrs.edu.br, do resultado parcial da seleção de bolsistas.  

12/08/2020 

Divulgação no site do campus do resultado parcial da seleção de bolsistas. 14/08/2020 

Prazo final de submissão dos recursos (Anexo VII do Edital IFRS Nº68/2019) – os 

quais devem ser encaminhados aos coordenadores dos Projetos – relativos aos 

resultados parciais da seleção de bolsistas. 

18/08/2020 

Análise dos recursos e envio à Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 

(CAGE) para o e-mail piben@poa.ifrs.edu.br, do resultado final da seleção de 

bolsistas. 

19/08/2020 

Divulgação no site do campus do resultado final da seleção de bolsistas. 21/08/2020 

Envio dos documentos pela(o) bolsista às(aos) coordenadoras(es) do projeto, 

conforme item 9.1 deste edital. 

27/08/2020 

Indicação da(o)s bolsista(s) para o(s) Projeto(s) de Ensino, por meio do envio dos 

Anexos VIII e IX do Edital IFRS Nº 68/2019 para o e-mail piben@poa.ifrs.edu.br. 

 

28/08/2020 
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Início das atividades da(o)s bolsista(s) 01/09/2020  

Encerramento do projeto e término das atividades da(o)s bolsista(s) 31/03/2021 

Prazo de entrega do(s) relatório(s) final(is) da(o)s bolsista(s) para envio à 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE) através do e-mail 

piben@poa.ifrs.edu.br 

Até 10 dias úteis 
após o  

encerramento do 

projeto  

 

Leia-se: 

5 DO CRONOGRAMA  

5.1 As etapas e prazos do Edital de Seleção de Bolsistas de Ensino 2020 ficam assim definidos:  

Etapas  Data  

Envio, pela(o)s coordenadora(e)s dos projetos a partir de seu e-mail 

institucional, à Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE) para 

o e-mail piben@poa.ifrs.edu.br, do resultado preliminar da seleção de bolsistas.  

12/08/2020 

Divulgação no site do campus do resultado preliminar da seleção de bolsistas. 14/08/2020 

Prazo final de submissão dos recursos (Anexo VII do Edital IFRS Nº68/2019) – os 

quais devem ser encaminhados pela(o)s candidata(o)s a(o)s coordenadora(e)s 

dos Projetos – relativos aos resultados preliminares da seleção de bolsistas.  

18/08/2020 

Análise dos recursos e envio à Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de 

Ensino (CAGE), pela(o)s coordenadora(e)s dos projetos a partir de seu e-mail 

institucional, para o e-mail piben@poa.ifrs.edu.br, do resultado final da seleção 

de bolsistas. 

19/08/2020  

 

Divulgação no site do campus do resultado final da seleção de bolsistas.  21/08/2020  

Envio dos documentos pela(o) bolsista às(aos) coordenadoras(es) do projeto, 

conforme item 9.1 deste edital. 

27/08/2020 

Indicação da(o)s bolsista(s) para o(s) Projeto(s) de Ensino, pela(o)s 

coordenadora(e)s dos projetos a partir de seu e-mail institucional, por meio do 

envio dos Anexos VIII e IX do Edital IFRS Nº 68/2019 e demais documentos que 

constam no item 9.1 deste edital, para o e-mail piben@poa.ifrs.edu.br 

 

28/08/2020  

Início das atividades da(o)s bolsista(s) 01/09/2020  

Encerramento do projeto e término das atividades da(o)s bolsista(s) 31/03/2021 

Prazo de entrega do(s) relatório(s) final(is) da(o)s bolsista(s) para envio à 

Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE) através do e-mail 

piben@poa.ifrs.edu.br pela(o)s coordenadora(e)s dos projetos a partir de seu e-

mail institucional. 

Até 10 dias úteis 

após o  

encerramento do 

projeto  
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Onde se lê: 
 
ANEXO I - QUADRO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS DE ENSINO, COORDENADORA(E)S, NÚMERO DE BOLSAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, 
REQUISITOS, CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A SELEÇÃO E LOCAL/ DATA/ HORÁRIO DA SELEÇÃO 
 

Título do programa/ 

projeto de ensino 
Coordenador (a) 

Nº de 

bolsas 

CH 

(h/semana/b

olsa) 

Requisitos 
Critérios e procedimentos para 

seleção 
Local data e horário da seleção 

Alfabetização científica 
em ação 

Andréia 
Modrzejewski 
Zucolotto 

2 16 

Ser aluno do curso Técnico em 
Química e da Licenciatura em 
Ciências da Natureza: Biologia e 
Química. 

Análise do histórico escolar e 
entrevista (em link a ser 
disponibilizado por e-mail). Para se 
inscrever o estudante deve enviar 
o histórico escolar para o e-mail 
andreia.zucolotto@poa.ifrs.edu.br.  

Para se inscrever o estudante deve enviar o histórico 
escolar para o e-mail andreia.zucolotto@poa.ifrs.edu.br. 
As entrevistas serão agendadas para o perído de seleção 
descrito no edital, via webconferência em horário e link 
que serão informados ao candidato por e-mail. 

 
Leia-se: 
ANEXO I - QUADRO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS DE ENSINO, COORDENADORA(E)S, NÚMERO DE BOLSAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, 
REQUISITOS, CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A SELEÇÃO E LOCAL/ DATA/ HORÁRIO DA SELEÇÃO 
 

Título do programa/ 

projeto de ensino 
Coordenador (a) 

Nº de 

bolsas 

CH 

(h/semana/b

olsa) 

Requisitos 
Critérios e procedimentos para 

seleção 
Local data e horário da seleção 

Alfabetização científica 
em ação 

Andréia 
Modrzejewski 
Zucolotto 

2 16 

Ser aluno do curso Técnico em 
Química ou da Licenciatura em 
Ciências da Natureza: Biologia e 
Química. 

Análise do histórico escolar e 
entrevista (em link a ser 
disponibilizado por e-mail). Para se 
inscrever o estudante deve enviar 

Para se inscrever o estudante deve enviar o histórico 
escolar para o e-mail andreia.zucolotto@poa.ifrs.edu.br. 
As entrevistas serão agendadas para o perído de seleção 
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o histórico escolar para o e-mail 
andreia.zucolotto@poa.ifrs.edu.br.  

descrito no edital, via webconferência em horário e link 
que serão informados ao candidato por e-mail. 

 
Porto Alegre, 04 de agosto de 2020.   

  
 
 

FABRÍCIO SOBROSA AFFELDT 
Diretor Geral do Campus Porto Alegre do IFRS 

*A via original assinada estará disponível para consulta no gabinete da Direção-geral 


