Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-reitoria de Extensão

Retificação ao Edital PROEX/IFRS nº 445/2014
Bolsas de Extensão 2015

A Pró-reitora de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais, e de acordo com Programa
Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), torna pública a Retificação ao Edital
PROEX/IFRS nº 445/2014 – Bolsas de Extensão 2015.

No item 3 – DOS REQUISITOS PARA A SOLICITAÇÃO DE BOLSAS, subitem 3.1, alínea “e”

ONDE SE LÊ:
e) ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e atualizado há, no máximo, 30 (trinta) dias
da submissão da proposta.
LEIA-SE:
e) ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e atualizado há, no máximo, 30 (trinta) dias
da submissão da proposta ou até o prazo máximo estabelecido para a etapa 02 do
cronograma deste edital (08/03/2015).

No item 5 – DA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS, subitem 5.2, Segunda
etapa, alínea “d”

ONDE SE LÊ:
d) a inclusão dos anexos I e II deste edital no campo “anexos” do pedido de bolsas.
LEIA-SE:
d) o preenchimento e a entrega da versão impressa dos anexos I e II deste edital no
Setor de Extensão do câmpus.
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No item 6 – DO CRONOGRAMA, subitem 6.1

ONDE SE LÊ:
Etapas
1. Publicação do Edital de Bolsas de Extensão 2015
2. Submissão do pedido de bolsas através do módulo SiEX/SIGProj
3. Entrega da versão impressa do programa ou projeto de extensão e do
pedido de bolsas no Setor de Extensão do câmpus
4. Divulgação das propostas homologadas
5. Encaminhamento de recursos quanto a não homologação das propostas
6. Divulgação das propostas homologadas após recurso
7. Divulgação das propostas classificadas
8. Encaminhamento de recursos quanto a não classificação das propostas
9. Divulgação das propostas classificadas após recurso e contempladas
com bolsas
10. Publicação de edital para seleção de bolsistas, em cada câmpus
11. Período de inscrição dos bolsistas, em cada câmpus
12. Período para seleção dos bolsistas, em cada câmpus
13. Divulgação do resultado do processo de seleção dos bolsistas, em
cada câmpus
14. Homologação final das propostas contempladas com bolsas
15. Entrega de documentos no Setor de Extensão, pelo bolsista
classificado com bolsa

Prazo
22/12/2014
22/12/2014 até
01/03/2015
02/03/2015*
09/03/2015
10/03/2015
12/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
09/04/2015
10/04/2015
13/04 até 17/04/2015
22/04 até 24/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29 e 30/04/2015*

* Para a entrega dos documentos deverá ser observado o horário de funcionamento do Setor de Extensão do câmpus.

LEIA-SE:
Etapas
1. Publicação do Edital de Bolsas de Extensão 2015
2. Submissão do pedido de bolsas através do módulo SiEX/SIGProj
3. Entrega da versão impressa do programa ou projeto de extensão, do
pedido de bolsas e anexos I e II no Setor de Extensão do câmpus
4. Divulgação das propostas homologadas
5. Encaminhamento de recursos quanto a não homologação das propostas
6. Divulgação das propostas homologadas após recurso
7. Divulgação das propostas classificadas
8. Encaminhamento de recursos quanto a não classificação das propostas
9. Divulgação das propostas classificadas após recurso e contempladas
com bolsas
10. Publicação de edital para seleção de bolsistas, em cada câmpus
11. Período de inscrição dos bolsistas, em cada câmpus
12. Período para seleção dos bolsistas, em cada câmpus
13. Divulgação do resultado do processo de seleção dos bolsistas, em
cada câmpus
14. Homologação final das propostas contempladas com bolsas
15. Entrega de documentos no Setor de Extensão, pelo bolsista
classificado com bolsa

Prazo
22/12/2014
22/12/2014 até
08/03/2015
09/03/2015*
16/03/2015
17/03/2015
20/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
09/04/2015
10/04/2015
13/04 até 17/04/2015
22/04 até 24/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29 e 30/04/2015*

Bento Gonçalves (RS), 02 de março de 2015.

Viviane Silva Ramos,
Pró-reitora de Extensão,
Portaria IFRS nº 627/2011.
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