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EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 12, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO – 2020 

 

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 Nº 156, de 17/02/2020, publicada no D.O.U. de 
27/02/2020, e de acordo com o Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) do 
IFRS, torna público o Edital IFRS Campus Porto Alegre nº 12/2020 – Seleção de bolsistas 
de extensão – 2020. 
 
1. DA FINALIDADE 
 
1.1. Selecionar estudantes para atuarem como bolsistas nos programas/projetos de 
extensão contemplados com bolsas no Edital complementar nº 58/2019 vinculado ao 
edital IFRS nº 67/2019 - Auxílio Institucional às ações de Extensão 2020.  

 
2. DOS VALORES MENSAIS E DA VIGÊNCIA DA BOLSA DE EXTENSÃO 
 
2.1. O valor mensal das bolsas de extensão está assim definido: 
 a) 4 horas semanais: R$ 100,00/mês (cem reais por mês); 
 b) 8 horas semanais: R$ 200,00/mês (duzentos reais por mês); 
 c) 12 horas semanais: R$ 300,00/mês (trezentos reais por mês); 
 d) 16 horas semanais: R$ 400,00/mês (quatrocentos reais por mês). 
2.2. A vigência da bolsa de extensão, para cada programa/projeto de extensão, está 
contida no Anexo I deste edital. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 
 
3.1. São requisitos para o estudante candidato à bolsa de extensão: 
 a) estar regularmente matriculado e frequentando um dos cursos do IFRS; 
 b) ter disponibilidade de carga horária semanal necessária ao 
desenvolvimento do Plano de Trabalho vinculado ao programa/projeto de extensão; e, 
 c) atender as especificidades de cada programa/projeto de extensão, 
conforme previstas no Anexo I. 
  

http://www.poa.ifrs.edu.br/
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
http://poa.ifrs.edu.br/attachments/article/3515/58%20Edital%20Complementar%20Fomento%202020.pdf
http://poa.ifrs.edu.br/attachments/article/3515/58%20Edital%20Complementar%20Fomento%202020.pdf
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4. DAS VAGAS 
 
4.1. O quantitativo de vagas por programas/projetos de extensão, assim como um 
resumo destes, estão disponíveis nos Anexo I e IV deste edital. 
 
5. DO CRONOGRAMA 
 
5.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 
 

Fases Prazos 

1.Publicação do edital 29/07/2020 

2.Período de inscrição dos estudantes 29/07/2020 a 06/08/2020 

3.Período para seleção dos bolsistas 10/08/2020 a 14/08/2020 

4.Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas 20/08/2020 

5.Envio dos documentos pelo bolsista contemplado com bolsa 21/08/2020 a 28/08/2020 

 
6. DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato por meio do preenchimento do 
formulário online, observando-se os prazos estabelecidos no cronograma deste edital 
(clique aqui para acessar o formulário). 

6.1.1. O estudante pode candidatar-se em até 03 (três) programas/projetos de 
extensão distintos. 

6.1.2. Para o caso previsto no item 6.1.1, o estudante deve utilizar um formulário 
para cada inscrição. 

6.1.3. O preenchimento do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade 
do candidato. 
6.2. Não serão aceitas inscrições realizadas em desacordo com as normas e prazos do 
presente edital. 
6.3. Será critério de desclassificação do candidato, em qualquer tempo, a constatação 
de informações inverídicas prestadas pelo estudante candidato à bolsa. 

 
7. DA SELEÇÃO 
 
7.1. A seleção dos bolsistas, desde o auxílio na ampla divulgação do edital no campus 
até a efetiva realização e conclusão do processo será de responsabilidade do 
coordenador do programa/projeto de extensão. 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6oDQgBhmUngMS6PosiQ0IZo7EBerw5UhnyR_jO44BZ0Wf6Q/viewform?usp=sf_link
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7.2. A seleção será realizada em data e horário constantes no Anexo I deste edital. 
7.3. Os requisitos e critérios de seleção dos estudantes, para atuarem como bolsistas 
nos programas/projetos de extensão, estão contidos no Anexo I deste edital. 
7.4. Cabe ao coordenador do programa/projeto de extensão: 

a) realizar a seleção dos estudantes candidatos à bolsa de extensão; 
b) registrar em ata todas as informações relacionadas ao processo de seleção; e, 
c) encaminhar a partir do seu e-mail institucional a documentação relacionada 

ao processo de seleção de bolsistas à Diretoria de Extensão do Campus Porto Alegre 
(extensao@poa.ifrs.edu.br) para fins de arquivamento.  

 
8. DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1. O resultado do processo de seleção deve se dar por meio da classificação, em ordem 
decrescente, dos candidatos: 

a) contemplados com bolsas; 
b) suplentes; e, 
c) desclassificados. 

 8.2. O resultado do processo de seleção deve ser amplamente divulgado pela Diretoria 
de Extensão do campus Porto Alegre, na data estabelecida no cronograma deste edital. 

 
9. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 
9.1. O estudante contemplado com bolsa de extensão deverá encaminhar para o e-mail 
do seu coordenador, no prazo estabelecido no cronograma, os seguintes documentos: 

a) termo de compromisso (Anexo II), ou termo de compromisso para menor de 
18 anos (Anexo III); 

b) cópia do cartão bancário, contendo número da agência e da conta corrente; 
e, 

c) cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  atualizado no período anterior à 
entrega da solicitação de bolsa. 

9.1.1. A conta bancária deverá estar cadastrada em nome e CPF do estudante. 
9.1.2. Caberá ao estudante, caso não tenha conta corrente em seu nome e CPF, 

providenciar, em até 15 (quinze) dias após o resultado da seleção, o documento previsto 
na alínea “b” do item 9.1. 
9.2. É de responsabilidade do coordenador de cada projeto/programa encaminhar a 
documentação do bolsista, a partir do seu e-mail institucional, para a Diretoria de 
Extensão (extensao@poa.ifrs.edu.br), obedecendo os prazos estabelecidos no 
cronograma deste edital.  
 
 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
mailto:extensao@poa.ifrs.edu.br
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10. DOS DEVERES DOS BOLSISTAS 
 
10.1. São deveres dos bolsistas: 

a) zelar pela qualidade acadêmica do programa ou projeto de extensão ao qual 
está vinculado; 

b) participar de todas as atividades programadas pelo coordenador do programa 
ou projeto de extensão; 

c) cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso assinado por 
ocasião de sua seleção; 

d) apresentar ao coordenador do programa ou projeto de extensão, depois de 
cumprida a metade da vigência da bolsa, o relatório parcial de atividades desenvolvidas 
e, ao término da vigência da bolsa, o relatório final; 

e) apresentar trabalho em evento de extensão no seu campus e/ou em evento 
promovido pelo IFRS, relativos ao programa ou projeto que participa; 

f) apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico; 
g) fazer referência à sua condição de bolsista de extensão do IFRS, nas 

publicações e trabalhos apresentados em eventos; 
h) criar, caso não possua, seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq, incluindo 

sua condição de bolsista de extensão do IFRS e mantê-lo atualizado periodicamente; 
i) cumprir as exigências deste edital; e, 
j) cumprir as demais exigências da instituição, dentro dos prazos estabelecidos. 
10.1.1. Fica dispensada a apresentação do relatório parcial, previsto na alínea 

“d”, quando a vigência da bolsa for inferior ao período de 6 (seis) meses. 
10.1.2. Em caso de desligamento, a qualquer tempo, o bolsista deverá 

apresentar relatório parcial das atividades realizadas. 
 

11. DO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 
 
11.1. A carga horária semanal prevista para a realização das atividades do Plano de 
Trabalho deverá ser cumprida na íntegra e registrada na declaração de assiduidade do 
bolsista, conforme as normas do PIBEX. 
 
12. DO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS 
 
12.1. O pagamento dos bolsistas será realizado dentro do mês subsequente, desde que 
cumprida a carga horária semanal da bolsa;  
12.2 - É responsabilidade do coordenador do projeto/programa de extensão o controle 
de frequência do bolsista. 
 
 
 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
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13. DO ACÚMULO 
 
13.1. O estudante contemplado com bolsa de extensão não poderá receber qualquer 
outra bolsa paga por programas oficiais. 
13.2. Não será caracterizado acúmulo de bolsas: 

a) os auxílios concedidos através da Política de Assistência Estudantil do IFRS; e, 
b) o recebimento de qualquer outra remuneração, desde que o bolsista tenha 

disponibilidade de horário para a execução das atividades previstas no seu Plano de 
Trabalho. 
 
14. DO DESLIGAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO 
 
14.1. O bolsista será desligado da bolsa nos casos previstos no PIBEX. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. É responsabilidade de cada solicitante acompanhar as publicações referentes a 
este edital. 
15.2. Os formulários para operacionalização do PIBEX estão previstos na Instrução 
Normativa PROEX/IFRS nº 04/2018 e seus anexos. 
15.3. O Setor de Extensão ou a Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão 
(CGAE) de cada campus poderá suspender o pagamento das bolsas concedidas, a 
qualquer momento, caso verifique o descumprimento das normas estabelecidas. 
15.4. No caso de suspensão de pagamentos de bolsas cabe recurso à CGAE, em primeira 
instância, e ao Conselho de campus, em segunda instância.  
15.5. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo 
ou em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à 
indenização de qualquer natureza. 
15.6. Os recursos quanto aos termos deste edital somente serão apreciados se 
submetidos à Direção-Geral do campus, mediante manifestação formal e 
fundamentada, em até 3 (três) dias úteis após a sua publicação.  
15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela CGAE do campus. 
 

Porto Alegre, 29 de julho de 2020. 
 
 

FABRÍCIO SOBROSA AFFELDT 

Diretor Geral do Campus Porto Alegre do IFRS 
*A via original estará disponível para consulta no Gabinete da Direção. 

 

 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
https://ifrs.edu.br/documentos/instrucao-normativa-proex-ifrs-no-04-2018-padroniza-os-formularios-para-operacionalizacao-do-programa-institucional-de-bolsas-de-extensao-pibex-do-ifrs-e-revoga-a-instrucao-normativa/
https://ifrs.edu.br/documentos/instrucao-normativa-proex-ifrs-no-04-2018-padroniza-os-formularios-para-operacionalizacao-do-programa-institucional-de-bolsas-de-extensao-pibex-do-ifrs-e-revoga-a-instrucao-normativa/
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EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 12, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

ANEXO I 
 

QUADRO DE PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

ATENÇÃO: os links para acesso a entrevistas, reuniões e formulários de seleção, 
citados no quadro abaixo, serão encaminhados pelos próprios coordenadores dos 
projetos/programas para o e-mail informado pelos candidatos no formulário de 
inscrição (disponível no item 6.1 deste edital) 

 
 

Título do 
programa/projeto 

de extensão 
Coordenador/ e-mail  

Nº de 
bolsas 

CH
* 

Vigência Requisitos 
Forma de seleção 

dos bolsistas 

Data e horário da 
seleção 

 
 

Programa Projeto 
Prelúdio 2020 

Suelena de Araújo 
Borges Horn 
 
suelena.borges@poa.ifr
s.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar 
matriculado(a) no 
Curso Técnico em 
Instrumento 
Musical; ter a 
possibilidade de 
acessar a internet 
para participar das 
atividades de 
maneira remota 

Entrevista (por 
videoconferência ou 
telefone) 

10 de agosto, à tarde 
(os horários 
específicos serão 
agendados na 
confirmação da 
inscrição).  

Projeto de 
Formação 
Permanente em 
aulas de Português 
para Estrangeiros e 
produção de 
material didático-
pedagógico 

Jaqueline Rosa da 
Cunha 
 
jaqueline.cunha@poa.if
rs.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar 
matriculado(a) em 
curso do IFRS 

Formulário de 
inscrição a ser 
preenchido 
pelo/pela 
candidato/a através 
do link 
disponibilizado via 
Google Forms (etapa 
eliminatória) + 
entrevista virtual 
pelo Google Meet 
 

13 de agosto das 10h 
às 12h 
 
O horário individual 
da entrevista e o 
endereço virtual 
para que esta possa 
ocorrer serão 
enviados aos e-mails 
dos inscritos com 
antecedência. 
 

Pré-Vestibular 
Dandara dos 
Palmares 

Helen Scorsatto Ortiz 
 
helen.ortiz@poa.ifrs.ed
u.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
em curso regular 
do IFRS campus 
Porto Alegre  

Formulário  + 
entrevista (de forma 
remota) 

10 e 11 de agosto  
das 14h às 18h.  

Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros e 

Gleide Penha de 
Oliveira 

01 16h 01/09/20 
a 

Estar matriculado 
em curso regular o 

1ª etapa: Avaliação 
do formulário de 

Entrevista dia 13/8 
(tarde), através da 

http://www.poa.ifrs.edu.br/


          
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Porto Alegre 
Diretoria de Extensão 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre 

Rua Coronel Vicente, 281 - CEP 90.030-040 – Porto Alegre/RS - Tel. (51) 3930-6002 - www.poa.ifrs.edu.br 
Página 7 de 20 – EDITAL Nº 12/2020  

indígenas - NEABI  
gleidhe.oliveira@poa.ifr
s.edu.br 

31/03/21 IFRS - Campus 
Porto Alegre 

inscrição a ser 
preenchido 
pelo/pela 
candidato/a, de 10 a 
12/8, através do link 
disponibilizado via 
google drive.  
 
2ª etapa:  Após 
análise de 
formulário, serão 
selecionados os 
cinco primeiros 
alunos/as para 
entrevista (de forma 
remota) 

plataforma google 
meet.Critérios de 
seleção etapa final: 

● Facilidade de 
comunicação 
(oral/escrita) e 
relações 
interpessoais; 

● Interesse pelos 
temas do projeto; 

● Capacidade de 
desenvolver as 
atividades que 
demandam uso de 
ferramentas digitais. 
 

Jardim Sensorial: 
(re)conectando os 
sentidos 

Simone Caterina 
Kapusta 
 
simone.kapusta@poa.if
rs.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
no Curso Superior 
de Tecnologia em 
Gestão Ambiental 
do IFRS - Campus 
Porto Alegre ou no 
Curso Técnico em 
Meio Ambiente do 
IFRS - Campus 
Porto Alegre  

Análise do Histórico 
escolar + carta de 
intenções + 
entrevista (de forma 
remota).  
O histórico escolar  e 
a carta de intenções 
devem ser 
encaminhados 
juntamente com a 
inscrição, para o e-
mail da profa. 
Simone C. Kapusta. 
 
Obs: somente 
estudantes com 
matrícula no SIGAA 
precisam 
encaminhar o 
histórico escolar. 

11 de agosto  manhã 
(9h00 às 12h00), 

tarde (14h às 18h) e 
12 de agosto  manhã 

(9h00 às 12h00). 

O horário individual 
da entrevista e o 
endereço virtual 
para  que esta possa 
ocorrer serão 
enviados aos e-mails 
dos inscritos com 
antecedência. 
  

Programa de Língua 
Portuguesa para 
Estrangeiros, 
(i)migrantes e 
refugiados: ações 
de 
língua, sociedade e 
cultura 

Jaqueline Rosa da 
Cunha 
 
jaqueline.cunha@poa.if
rs.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar 
matriculado(a) em 
curso do IFRS 

Formulário de 
inscrição a ser 
preenchido 
pelo/pela 
candidato/a através 
do link 
disponibilizado via 
Google Forms (etapa 

13 de agosto das 14h 
às 16h 
 
O horário individual 
da entrevista e o 
endereço virtual 
para  que esta possa 
ocorrer serão 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
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eliminatória) + 
entrevista virtual 
pelo Google Meet 
 
 

enviados aos e-mails 
dos inscritos com 
antecedência. 
 

Programa de 
Formação 
Continuada para 
Docentes da 
Educação Básica 

Sílvia de Castro 
Bertagnolli 
 
silvia.bertagnolli@poa.if
rs.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
no Curso Superior 
de Licenciatura em 
Ciências da 
Natureza: Biologia 
e Química do IFRS 
Campus Porto 
Alegre 

Entrevista individual 
(de forma remota) 
 
O cronograma das 
entrevistas será 
enviado por email 
para cada candidato 
à bolsa, conforme e-
mail indicado no 
formulário de 
inscrição. 
 

14/08 
14h às 18h 
 

Programa 
Transenem - edição 
2020 

Liliane Madruga 
Prestes 
 
liliane.prestes@poa.ifrs.
edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
em curso regular o 
IFRS - Campus 
Porto Alegre 

Análise do currículo 
e do formulário de 
inscrição a ser 
preenchido 
pelo/pela 
candidato/a através 
do link 
disponibilizado  via 
google drive,   
dentro do prazo 
previsto.  

No período de 
10/8/20 às 12 horas 
do dia 12/8/2020 

GAUPUC - Grupo 
de Apoio ao Uso 
Público em 
Unidades de 
Conservação - 
jornada 2020 

Celson Roberto Canto 
Silva 
 
celson.silva@poa.ifrs.ed
u.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
a partir do 
segundo semestre 
nos cursos 
superiores de 
Tecnologia em 
Gestão Ambiental 
ou Licenciatura em 
Ciências da 
Natureza ou no 
curso técnico em 
Meio Ambiente do 
IFRS Campus Porto 
Alegre 

Análise do currículo 
lattes + entrevista 
(de forma remota)  
 

14/08 
14h às 18h 

Leitura, 
Informação, 
Acessibilidade e 
Literatura no Curso 

Lizandra Brasil Estabel 
 
lizandra.estabel@poa.if
rs.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
a partir do 2º 
semestre do curso 
Técnico em 

Análise de currículo 
+ entrevista (de 
forma remota)  

12/08 
14h às 18h 
 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
http://www.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3190
http://www.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3190
http://www.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3190
http://www.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3190
http://www.poa.ifrs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=3190


          
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Porto Alegre 
Diretoria de Extensão 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre 

Rua Coronel Vicente, 281 - CEP 90.030-040 – Porto Alegre/RS - Tel. (51) 3930-6002 - www.poa.ifrs.edu.br 
Página 9 de 20 – EDITAL Nº 12/2020  

Técnico em 
Biblioteconomia: 
uma 
proposta para o 
CERLIJ 2020 

Biblioteconomia 

PROPEL: Programa 
Permanente de 
Ensino de Línguas, 
Literaturas e Ações 
Interculturais 

Cláudia Silva Estima 
 
claudia.estima@poa.ifrs
.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado  
no curso de  
Sistemas para 
Internet, no 
terceiro semestre 
 

Envio de currículo 
para o e-mail da 
coordenadora 

Até dia 12/08 às 14h 

Programa de Ações 
do Núcleo de 
Estudo e Pesquisa 
em Gênero e 
Sexualidade - 
NEPGS 
- Edição 2020 
 

Liliane Madruga 
Prestes 
 
liliane.prestes@poa.ifrs.
edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
em curso regular 
do IFRS - Campus 
Porto Alegre 

Análise do currículo 
e do formulário de 
inscrição a ser 
preenchido 
pelo/pela 
candidato/a através 
do link 
disponibilizado via 
google drive,   
dentro do prazo 
previsto.   

No período de 
10/8/20 às 12 horas 
do dia 12/8/2020 

Um mundo através 
das lentes 

Ângelo Cássio 
Magalhães Horn 
 
angelo.horn@poa.ifrs.e
du.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
no curso de 
Licenciatura em 
Ciências da 
Natureza do IFRS – 
Campus Porto 
Alegre 

- Análise do histórico 
escolar  
(O histórico escolar 
deve ser enviado, 
após a inscrição, 
para o e-mail 
angelo.horn@poa.ifr
s.edu.br)  
 
- Entrevista  (de 
forma remota) 

Dia 13/08 
 
Das 09h às 12h. 
 
O horário individual 
da entrevista e o 
endereço virtual 
para  que esta possa 
ocorrer serão 
enviados aos e-mails 
dos inscritos, com 
antecedência.  

Programa de 
Extensão em 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Andréia Modrzejewski 
Zucolotto 
 
andreia.zucolotto@poa.
ifrs.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
em curso regular 
do IFRS - Campus 
Porto Alegre 
 
 
 
 

- Análise do histórico 
escolar (enviar 
documento para e-
mail da profa. 
Andréia Zucolotto, 
no momento da 
inscrição) e; 
- Análise de 
formulário específico 
a ser preenchido 
pelos candidatos 
(prazo: antes da 

Reunião coletiva 
para apresentação 
da ação, dia 13/08 às 
14h 
 
Entrevistas 
individuais 
(conforme 
cronograma a ser 
divulgado aos 
inscritos, durante a 
reunião coletiva, por 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
mailto:angelo.horn@poa.ifrs.edu.br
mailto:angelo.horn@poa.ifrs.edu.br
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reunião coletiva - 
será enviado por e-
mail aos inscritos) e; 
- Participar de 
reunião coletiva por 
Webconf, para 
apresentação do 
programa aos 
interessados e; -
Participar de 
entrevista individual 
por Webconf. 

webconf ) 

Os jogos de 
tabuleiro como 
ferramenta 
educacional 

Márcia Hafele Islabão  
Franco 
 
marcia.franco@poa.ifrs.
edu.br 

01 16h 01/09/20
a 

31/03/21 
Estar matriculado 
o curso Superior 
de Sistemas para 
Internet, a partir 
do segundo 
semestre, do 
IFRS/POA. 

  

 

- Análise do histórico 
(o histórico deve ser 
enviado, após a 
inscrição, para o e-
mail: 
marcia.franco@poa.i
frs.edu.br); 

- Análise das 
informações 
submetidas pelo 
formulário de 
inscrição;  

- Entrevista 
individual (o horário 
e o link serão 
enviados para o e-
mail que o candidato 
informou na 
inscrição). 

13/08 das 14h às 
18h 
 

Vozes do Instituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iuri Correa Soares 
 
iuri.correa@poa.ifrs.ed
u.br 

01 12h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar 
regularmente 
matriculada/o no 
Curso Técnico em 
Instrumento 
Musical 
 
Ter desenvoltura 
no violão ou 
teclado para fazer 
acompanhamento 
instrumental  

Entrevista individual 
(realizada por vídeo 
chamada ou ligação 
telefônica) 
 
Análise da prática 
musical no violão ou 
teclado (a/o 
candidata/o poderá 
tocar ao vivo durante  
a entrevista ou 
enviar gravação/link 

13 de Agosto, à 
tarde ou à noite (o 
horário será enviado 
por e-mail a cada 
candidata/o) 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
mailto:marcia.franco@poa.ifrs.edu.br
mailto:marcia.franco@poa.ifrs.edu.br
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utilizando cifras de 
acordes 
 
Ter possibilidade 
de gravar/editar 
digitalmente 
arquivos de 
áudio/vídeo 

onde demonstre 
desenvoltura no 
instrumento) 
 

Coro Juvenil do 
Projeto Prelúdio 
2020 

Pablo Alberto Lanzoni 
 
pablo.lanzoni@poa.ifrs.
edu.br 

01 04h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
no Curso Técnico 
em Instrumento 
Musical + 
possibilidade de 
editar áudio e/ou 
vídeo.  

Entrevista (de forma 
remota) 

12 de agosto - 
horário a combinar / 
através de 
vídeoconferência ou 
telefone. 

Orquestra Juvenil 
Prelúdio 2020 

Mateus Berger 
Kuschick 
 
mateus.kuschick@poa.i
frs.edu.br 

01 08h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculad@ 
no Curso Técnico 
em Instrumento 
Musical - IFRS 

Análise de currículo 
+ entrevista (de 
forma remota) 

11 de agosto (terça-
feira), manhã (9h00 
às 12h00) ou tarde 
(14h às 18h).  
O horário da  
entrevista será 
encaminhado por e-
mail quando da 
confirmação da 
inscrição. A 
entrevista poderá 
ser realizada por 
webconferencia ou 
por telefone. 

A gestão e 
preservação 
documental na 
FERGS 2020 

William Jerônimo 
Gontijo Silva 
 
william.gontijo@poa.ifr
s.edu.br 

01 16h 01/09/20 
a 

31/03/21 

Estar matriculado 
no 1º semestre do 
curso Técnico em 
Biblioteconomia 
ou no 2º semestre 
do curso Técnico 
em Secretariado 

Análise de currículo 
+ entrevista (de 
forma remota)  

12 de agosto, das 
14h às 18h, sendo 
que o horário e o 
link de cada uma das 
entrevistas serão 
encaminhados por 
email para cada 
participante. As 
entrevistas serão 
realizadas por 
webconferencia ou 
por telefone, de 
acordo com a 
disponibilidade de 
cada um dos 
participantes.  

Conjunto de flautas Eliana Vaz Huber 01 04h 01/09/20 Estar Entrevista (de forma 12 de agosto - 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
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doces do Projeto 
Prelúdio 2020 

 
eliana.huber@poa.ifrs.e
du.br 

a 
31/03/21 

matriculado(a) no 
Curso Técnico em 
Instrumento 
Musical; ter a 
possibilidade de 
acessar a internet 
para participar das 
atividades de 
maneira remota 

remota) . horário a combinar / 
através de 
vídeoconferência ou 
telefone. 

 

CH*: carga horária semanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
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EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 12, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 

ANEXO II 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTUDANTE BOLSISTA EM PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO  
  

Eu, _________________________________________________________, estudante do IFRS – 

Campus _____________________________, declaro que estou ciente dos deveres, abaixo especificados, 

na condição de bolsista no seguinte programa/projeto de extensão: 

Título: _____________________________________________________________________________ 
 
Coordenador:________________________________________________________________________ 

  
 
São deveres do bolsista, conforme estabelece o Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

(PIBEX) do IFRS: 
 
a - zelar pela qualidade acadêmica do programa ou projeto de extensão ao qual está vinculado; 
b - participar de todas as atividades programadas pelo coordenador do programa ou projeto de extensão;  
c - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso assinado por ocasião de sua seleção;  
d - apresentar ao coordenador do programa ou projeto de extensão, depois de cumprida a metade da vigência da 
bolsa, o relatório parcial de atividades desenvolvidas e, ao término da vigência da bolsa, o relatório final;  
e - apresentar trabalho em evento de extensão no seu campus e/ou em evento promovido pelo IFRS, relativos ao 
programa ou projeto que participa; 
f - apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico;  
g - fazer referência à sua condição de bolsista de extensão do IFRS, nas publicações e trabalhos apresentados em 
eventos;  
h - criar, caso não possua, seu currículo na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), incluindo sua condição de bolsista de extensão do IFRS e mantê-lo atualizado periodicamente; 
i - cumprir as exigências do edital específico pelo qual foi selecionado como bolsista; e, 
j - cumprir as demais exigências da instituição, dentro dos prazos estabelecidos.  

 
1. Fica dispensada a apresentação do relatório parcial, previsto na alínea “d”, quando a vigência da bolsa 
for inferior ao período de 6 (seis) meses. 
2. Em caso de desligamento, a qualquer tempo, o bolsista deverá apresentar relatório parcial das 
atividades realizadas. 

  
Comprometo-me a informar qualquer descumprimento das condições acima descritas ao Setor 

de Extensão do campus. 
  
Assinaturas 
 

   

Estudante  Coordenador do programa/projeto de extensão 

  

http://www.poa.ifrs.edu.br/
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
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EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 12, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

ANEXO III 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTUDANTE BOLSISTA, MENOR DE 18 ANOS, EM 
PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

Eu, ______________________________________________________, responsável legal pelo 

estudante _________________________________________________________, do IFRS – Campus 

_____________________, declaro que estou ciente dos deveres, abaixo especificados, e autorizo a 

participação do mesmo, na condição de bolsista, no seguinte programa/projeto de extensão: 

Título:  ____________________________________________________________________________ 

Coordenador: ______________________________________________________________________ 

  

São deveres do bolsista, conforme estabelece o Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX) do IFRS: 
 
a - zelar pela qualidade acadêmica do programa ou projeto de extensão ao qual está vinculado; 
b - participar de todas as atividades programadas pelo coordenador do programa ou projeto de extensão;  
c - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso assinado por ocasião de sua seleção;  
d - apresentar ao coordenador do programa ou projeto de extensão, depois de cumprida a metade da vigência da 
bolsa, o relatório parcial de atividades desenvolvidas e, ao término da vigência da bolsa, o relatório final;  
e - apresentar trabalho em evento de extensão no seu campus e/ou em evento promovido pelo IFRS, relativos ao 
programa ou projeto que participa; 
f - apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico;  
g - fazer referência à sua condição de bolsista de extensão do IFRS, nas publicações e trabalhos apresentados em 
eventos;  
h - criar, caso não possua, seu currículo na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), incluindo sua condição de bolsista de extensão do IFRS e mantê-lo atualizado periodicamente; 
i - cumprir as exigências do edital específico pelo qual foi selecionado como bolsista; e, 
j - cumprir as demais exigências da instituição, dentro dos prazos estabelecidos.  

 
1. Fica dispensada a apresentação do relatório parcial, previsto na alínea “d”, quando a vigência da bolsa 
for inferior ao período de 6 (seis) meses. 
2. Em caso de desligamento, a qualquer tempo, o bolsista deverá apresentar relatório parcial das 
atividades realizadas. 

  

Comprometo-me que o estudante informará qualquer descumprimento das condições acima 
descritas ao Setor de Extensão do campus.   

Assinaturas 

      

Responsável legal quando o estudante for menor de 18 
anos 

  Coordenador do programa/projeto de extensão 

 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolucao_100_19_Programa_Bolsas_Extensao_Apoio_Extensao_Completo.pdf
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
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EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 12, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 

ANEXO IV 

 

RESUMO DOS PROJETOS / PROGRAMAS DE EXTENSÃO  

 

Título do 
programa/projeto 

de extensão 
Resumo da ação 

Programa Projeto 
Prelúdio 2020 

O Programa Prelúdio engloba as ações de extensão desenvolvidas no Espaço Prelúdio, voltadas especialmente à 
educação musical de crianças, jovens e adultos em cursos e atividades diversos. Para crianças de 5 a 6 anos, temos o 
Curso de Iniciação Musical; para crianças e jovens de 7 a 18 anos, temos o Curso de Instrumentos Musicais; para 
adultos e jovens, membros da comunidade do IFRS e pais/familiares/amigos de alunos do Campus POA e do Prelúdio, 
temos o Coro Vozes do Instituto. Além dessas atividades organizadas primordialmente por faixa etária, temos grupos 
musicais com configurações diversas: orquestras infantil e juvenil, coros infantil e juvenil, conjunto de flautas doces, 
conjunto de violões e as bandas do Prelúdio. Todas essas atividades são gerenciadas e apoiadas pela secretaria do 
Espaço Prelúdio, composta por servidores técnicos, que colabora com a realização de matrículas, organização de 
materiais e ambientes do Espaço Prelúdio e atendimento à comunidade. Especialmente no período da pandemia, 
enquanto durar o isolamento social, todas essas ações ocorrerão de forma remota, portanto serão indispensáveis a 
comunicação online e o domínio de ferramentas básicas como e-mail, aplicativos de mensagens e softwares para 
elaboração de cartazes e materiais de divulgação, entre outros. Além disso, o bolsista do Projeto Prelúdio atuará 
juntamente à secretaria e aos professores no apoio e suporte a atividades administrativas e musicais, organizando 
materiais digitais, gerenciando a comunicação dentro de grupo(s) musicais e participando das atividades conforme a 
necessidade, sob orientação da coordenadora do Programa Prelúdio e dos professores com os quais atuará mais 
diretamente, em colaboração com toda a equipe do Espaço Prelúdio. 
 

Projeto de 
Formação 
Permanente em 
aulas de Português 
para Estrangeiros 
e produção de 
material didático-
pedagógico 

O projeto tem por objetivo a pesquisa e a confecção de materiais didático-pedagógicos apropriados ao público-alvo 
estrangeiro, que vive em Porto Alegre e/ou na região metropolitana, bem como a formação permanente de 
professores e tutores para atender a essa demanda social que aumentou bastante nos últimos 5 anos. Os estrangeiros 
buscam aprender a língua portuguesa no Câmpus Porto Alegre do IFRS e nos NEEJAs da capital, no entanto, não há 
material didático-pedagógico apropriado e tampouco os docentes sabem como alfabetizar e letrar adultos 
estrangeiros que falam dialetos. Nesse sentido, este projeto visa atender os dois grupos: estrangeiros; e professores 
do IFRS, discentes de licenciatura e professores dos NEEJAs. Esse material será pesquisado e desenvolvido por 
estudante-bolsista de extensão, sob a supervisão da coordenadora deste projeto, pois a demanda de tarefas é 
grande. O(a) estudante que tiver a oportunidade de integrar a equipe deste projeto, terá um impacto na sua 
transformação enquanto cidadão e auxiliará na transformação social do público-alvo. O projeto funcionará 16 horas 
por semana até o mês de março de 2021. Essas horas compreendem todas as ações de pesquisa e produção 
de material didático-pedagógico e formação permanente de professores e tutores (público interno do câmpus e do 
IFRS interessado e público externo, que são professores dos NEEJAs) em aulas de Português para estrangeiros. Os 
materiais didático-pedagógicos serão utilizados também no curso de Português para Estrangeiros, (I)migrantes e 
Refugiados, que já vem sendo oferecido no Câmpus Porto Alegre do IFRS desde 2016/2. Os encontros de formação 
permanente com os professores dos NEEJAs serão quinzenais por plataforma virtual. Antes disso, a equipe, 
organizará o material didático-pedagógico que será compartilhado com o público da formação e utilizado com o 
público do curso Português para Estrangeiros, (I)migrantes e Refugiados: língua, cultura e sociedade. 
 

http://www.poa.ifrs.edu.br/
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Pré-Vestibular 
Dandara dos 
Palmares 

Este projeto tem por objetivo geral contribuir com a formação e a capacitação do público alvo. O Pré-Vestibular 
Popular Dandara dos Palmares é proposta voltada aos setores, grupos ou frações de excluídos socialmente do acesso 
ao ensino superior e egressos de escolas públicas. As ações pedagógicas pensadas não têm como único objetivo a 
preparação para o vestibular e o ENEM. Mais além, há um eixo curricular denominado “cultura e cidadania” que 
privilegia um trabalho educativo voltado para o exercício da cidadania e este compreende uma formação de uma 
consciência crítica frente aos problemas políticos, sociais e de discriminação étnico-racial no país. Na prática, 
trabalhamos com os seguintes componentes curriculares: Biologia, Química, Física, História, Geografia, Sociologia, 
Filosofia, Português, Literatura, Línguas Estrangeiras Modernas e Matemática. As aulas são ministradas por 
professores voluntários ligados ao projeto e ocorrem no turno da tarde. O Dandara está no IFRS campus Porto Alegre 
desde 2016 e já promoveu a educação e a aprovação de muitos estudantes, sobretudo em instituições públicas de 
ensino.  
 

Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros e 
indígenas - NEABI 

O NEABI - NÚCLEO DE Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – é um espaço de formação (docente, discente, técnico-
administrativo,  pessoas interessadas) cujo propósito é estudar e debater  as relações  étnico-raciais na sociedade 
brasileira, em especial no âmbito do IFRS-Campus Porto Alegre. Busca fomentar ensino, pesquisa e extensão a partir 
de ações de diferentes naturezas e ligadas a todas as áreas do conhecimento, em especial as Ciências Humanas. 
Atualmente o Neabi POA conta com significativas parcerias internas e externas, que ampliam o alcance das ações 
extensionistas do Núcleo, na busca da  construção da formação baseada na promoção da diversidade humana, da 
equidade social, e dos direitos humanos.Neste sentido, o  Núcleo tem acolhido projetos sociais que tenham como 
objetivo combater o racismo, o classismo e a violência institucional eu afastam as parcelas mais vulneráveis da 
sociedade (neste caso os povos indígenas, a população negra e as camadas pauperizadas) da educação formal. Em 
função da suspensão das aulas presenciais causada pela  pandemia do coronavírus, as atividades programadas serão 
realizadas virtualmente, o que requererá que o/a bolsista tenha bons conhecimentos em ferramentas digitais para o 
desenvolvimento e acompanhamento das ações nas redes sociais e plataformas disponíveis pelo IFRS. 
 

Jardim Sensorial: 
(re)conectando os 
sentidos 

Os jardins sensoriais fornecem um recurso valioso para diversos usos, desde a educação até a recreação. Nesses 
ambientes, que se desenvolveram a partir da necessidade de inclusão de pessoas com deficiência física, os 
componentes são escolhidos para despertar os sentidos, de forma a proporcionar uma estimulação sensorial. O 
Jardim Sensorial começou a ser implementado no IFRS, Campus Porto Alegre, em 2018 e de forma paralela e 
complementar, o presente projeto de extensão, também iniciou neste ano, com o intuito de contribuir para a 
sensibilização do público alvo, quais sejam: os(as) alunos(as) da rede pública de ensino, comunidade interna da 
Instituição e comunidade externa, nas temáticas inclusão e meio ambiente, e na adequação do Jardim para que o 
mesmo possa ser inclusivo. Foram analisadas as principais normas e legislações que tratam sobre inclusão, bem como 
efetuado o contato com a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS), tendo sido identificadas as 
adequações necessárias no espaço destinado ao Jardim Sensorial, propiciando que as atividades de estímulo 
sensoriais sejam efetuadas com autonomia, destaca-se que algumas adequações já foram efetuadas. Ainda, foi 
aplicado um questionário junto aos professores de uma escola de ensino médio, buscando-se conhecer as demandas 
relacionadas à temática ambiental, e que serão consideradas para a elaboração de roteiros de educação ambiental a 
serem utilizados durante as visitas dos(as) alunos(as) ao Jardim Sensorial. Espera-se que o jardim funcione como 
ferramenta e como espaço inclusivo formal e não formal de educação ambiental . Devido a pandemia causada pela 
COVID 19, algumas ações inicialmente previstas para o ano de 2020, foram readequadas, sendo que o(a) bolsista 
selecionado(a) desenvolverá atividades não presencial e que envolvem a pesquisa bibliográfica sobre os temas do 
projeto, reuniões de forma remota com a equipe do projeto, elaboração de materiais para oficinas de sensibilização, 
elaboração de roteiros de educação ambiental, elaboração de textos e manutenção do site do projeto, elaboração 
de textos para futura impressão braile, entre outras atividades. 
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Programa de 
Língua Portuguesa 
para Estrangeiros, 
(i)migrantes e 
refugiados: ações 
de 
língua, sociedade e 
cultura 
 

Este programa abrange as atividades do curso de Português para estrangeiros e o projeto de produção de material 
didático-pedagógico e formação permanente em aulas de português para estrangeiros, além de oficinas, 
apresentações culturais e rodas de conversas propostas pelos estrangeiros em consonância com a comunidade 
interna do IFRS e do Câmpus Porto Alegre, que tentaremos realizar de forma remota na plataforma virtual Google 
Meet. O projeto funcionará 16 horas por semana. Essas horas compreendem todas as ações de extensão que serão 
vinculadas ao programa, tais como o curso de Português para estrangeiros, que já é oferecido desde 2016/2 e o 
projeto de formação permanente e produção de material didático-pedagógico em português para estrangeiros. 
O projeto de pesquisa e confecção de materiais didático-pedagógicos apropriados ao público-alvo estrangeiro, da 
região de Porto Alegre, bem como a formação permanente de professores e tutores tem grande importância devido 
à demanda social que aumentou bastante nos últimos 5 anos. Os estrangeiros buscam aprender a língua portuguesa 
no Câmpus Porto Alegre do IFRS e nos NEEJAs da capital, no entanto, não há material didático-pedagógico apropriado 
e tampouco os docentes sabem como alfabetizar e letrar adultos estrangeiros que falam dialetos. Nesse sentido, este 
projeto visa atender os dois grupos: estrangeiros e professores do IFRS e dos NEEJAs. Esse material será pesquisado 
e desenvolvido por estudantes-bolsistas de extensão, sob a supervisão da coordenadora deste projeto, pois a 
demanda de tarefas é grande. O(A) estudante que terá a oportunidade de integrar a equipe deste projeto, terá um 
impacto na sua transformação enquanto cidadão e auxiliará na transformação social do público-alvo. 
 

Programa de 
Formação 
Continuada para 
Docentes da 
Educação Básica 

A proposta do Programa de Extensão aqui descrito é ofertar à comunidade oficinas, seminários, cursos de curta 
duração e cursos MOOC, fundamentados em teorias da aprendizagem que favoreçam a formação continuada de 
docentes vinculados à área da educação. A ideia é que a parte técnica seja abordada de forma contextualizada à 
realidade do docente, onde a teoria e a prática possam ser discutidas de forma colaborativa. Nesse projeto o 
estudante bolsista irá atuar diretamente com docentes e discentes do MPIE. 
 

Programa 
Transenem - 
edição 2020 

O referido Programa agrega ações que já vem sendo desenvolvidas desde o ano de 2016 sendo que inicialmente, o 
foco foi a oferta de Curso Preparatório para o ENEM, razão do nome. A partir de 2017, o Programa foi reestruturado 
face a necessidade a mudanças no Enem e na necessidade de muitos participantes que precisam concluir a Educação 
Básica para continuarem os estudos. Além disso, cabe destacar que o Programa TRANSENEM engloba um conjunto 
de estratégias de ensino, pesquisa e extensão, as quais visam oportunizar um espaço inclusivo para a comunidade 
LGBTTI+. No âmbito do ensino, as ações englobam a preparação para o Enem, ENCEEJA e processos seletivos do 
próprio IFRS. Incluem ainda a formação inicial da comunidade interna e externa do campus com a oferta de disciplinas 
optativas em cursos regulares e participação nas formações pedagógicas ofertadas pelo Coordenadoria de Ensino. Já 
no âmbito da extensão destacamos os espaços de formação continuada incluindo formações pedagógicas para a 
equipe de colaboradores/as voluntários e demais interessados, bem como a realização de rodas de conversa, 
seminários, minicursos, entre outras atividades demandadas pela comunidade interna e externa. Quanto a pesquisa, 
citamos a realização de mapeamento de tais demandas mediante a realização de estudos em parceria com o Núcleo 
de Estudos em Gênero e Sexualidade.No momento, em razão da pandemia causada pela COVID 19, todas as ações 
têm sido realizadas de forma remota, razão pela qual é preciso que o/a bolsista tenha disponibilidade para a 
participação das assembleias e eventos virtuais bem como para a utilização de ferramentas digitais na criação, 
acompanhamento e veiculação de conteúdos referentes as ações do Programa. Tais tarefas visam o apoio 
operacional incluindo a manutenção de canais de comunicação do coletivo (como redes sociais, acompanhamento 
de emails do  grupo de estudantes e demais colaboradores voluntários/voluntárias).  
 

GAUPUC - Grupo 
de Apoio ao Uso 
Público em 
Unidades de 
Conservação - 

O Programa GAUPUC - Grupo de Apoio ao Uso Público em Unidades de Conservação - jornada 2020 é uma ação de 
extensão que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da visitação em unidades de conservação, pois 
entende que esse uso público promove a revalorização dessas áreas junto à sociedade, contribuindo assim com a sua 
conservação. O presente programa prevê ações vinculadas, na forma de cursos, projetos, eventos e prestação de 
serviços, que atinjam três grupos diversos de atores - os gestores dessas áreas, os prestadores de serviços associados 
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jornada 2020 à visitação e os visitantes. Nesta primeira jornada do programa, após as devidas adaptações em face da pandemia da 
COVID-19, são previstas ações relacionadas à promoção de eventos on line sobre o uso público em unidades de 
conservação e a produção de material bibliográfico sobre o Parque Natural Morro do Osso. O estudante bolsista 
trabalhará auxiliando o coordenador da ação na execução dessas atividades.  
 

Leitura, 
Informação, 
Acessibilidade e 
Literatura no 
Curso Técnico em 
Biblioteconomia: 
uma 
proposta para o 
CERLIJ 2020 

O Programa CERLIJ (Centro de Referência em Literatura Infantil, Juvenil, Sul-Rio-Grandense e Braille) do Campus Porto 
Alegre se configura como um espaço da Extensão envolvendo a comunidade interna e externa, e faz parte da Rede 
de Leitura Inclusiva (GT RS/POA) atendendo a todos na promoção da leitura, da cultura e da acessibilidade. O 
aprimoramento de leitura dos estudantes do Curso Técnico em Biblioteconomia faz-se necessário porque serão eles, 
junto aos bibliotecários, os mediadores no acesso à informação, à leitura e ao conhecimento atuando junto ao público 
que frequenta as bibliotecas e à comunidade. Pode-se destacar, dentre os objetivos do Programa, os que terão maior 
ênfase neste momento: realizar ações de promoção cultural e de incentivo à leitura extensivas à comunidade, 
mediadas pelas tecnologias; estabelecer parcerias com outras Instituições; promover ações de Leitura Inclusiva 
extensivas à comunidade e às pessoas com deficiência e realizar cursos na modalidade EAD com a temática 
relacionado à leitura e às bibliotecas. 
 

PROPEL: Programa 
Permanente de 
Ensino de Línguas, 
Literaturas e Ações 
Interculturais 
 

O PROPEL tem por objetivo ofertar cursos de línguas e de literaturas, bem como promover variadas ações de extensão 
de cunho cultural que permeiem interdisciplinarmente questões socioculturais e sociolinguísticas, entre elas, a Feira 
Solidária, a aplicação de testes de proficiência para os cursos de mestrado, Saindo do Senso Comum , Café com 
Poesia, aula semi-aberta 'Junta-Aí', Enegrecendo, e projetos de produção de materiais didáticos de apoio aos cursos 
de línguas. O PROPEL reúne, organiza, promove, divulga e disponibiliza essas ações. 

Programa de 
Ações do Núcleo 
de Estudo e 
Pesquisa em 
Gênero e 
Sexualidade - 
NEPEGS 
- Edição 2020 
 

A proposta do Programa de Ações do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade - NEPEGS - Edição 
2020 busca a consolidação da política de ações afirmativas do IFRS. No caso do Campus Porto Alegre, o NEPEGS foi 
implementado no ano de 2016 e tem como atribuições o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão 
voltadas as temáticas gênero, sexualidade e educação. Para tanto, a presente proposta congrega pesquisadores/as, 
extensionistas, membros da comunidade interna e externa na busca do desenvolvimento de ações resultantes do 
levantamento prévio de demandas da comunidade interna e externa do campus. No momento, em razão da 
pandemia causada pela COVID 19, todas as ações têm sido realizadas de forma remota, razão pela qual é preciso que 
o/a bolsista tenha disponibilidade para a participação das assembleias e eventos virtuais bem como para a utilização 
de ferramentas digitais na criação, acompanhamento e veiculação de conteúdos referentes as ações do Programa. 
Tais tarefas visam o apoio operacional incluindo a manutenção de canais de comunicação do coletivo (como redes 
sociais, acompanhamento de emails do  grupo de estudantes e demais colaboradores voluntários/voluntárias).  
 

Um mundo através 
das lentes 

A compreensão da estrutura de células, tecidos e outras estruturas microscópicas é facilitada pelo uso de 
equipamentos de microscopia os quais, na maioria das vezes, não estão disponíveis nas escolas públicas de ensino 
fundamental e médio. Visando contribuir para mitigar esta lacuna na formação dos alunos, esta proposta de 
programa de extensão visa a realização de atividades de extensão no contexto do Life – Programa de Apoio a 
Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores, por meio do qual foi instalado e equipado o “Laboratório 
Interdisciplinar de Ciências e Tecnologias Educacionais”. Para tanto, serão desenvolvidas atividades a distância 
envolvendo o uso de equipamentos ópticos: microscópio óptico e microscópio estereoscópico com alunos da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Estado do Rio Grande do Sul (ERGS), parceira do IFRS, bem como, com outras escolas 
vinculadas ou não a este programa. As atividades desenvolvidas poderão atender às demandas curriculares das 
escolas e/ou originar-se de propostas vinculadas aos projetos de pesquisa. A partir dos resultados obtidos, tais 
atividades poderão ser reavaliadas e aprimoradas. Pretende-se que o desenvolvimento deste programa auxilie na 
formação científica dos alunos de ensino fundamental e médio das escolas públicas de Porto Alegre e região que não 
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contam com a possibilidade daa realização de atividades experimentais, especialmente no que se refere à temas que 
envolvam a microscopia óptica. No modelo proposto para o ano de 2020, considerando os cuidados necessários em 
razão da pandemia pela SARS-COV-2, o bolsista se envolverá na produção de material didático digital (protocolos, 
aulas e instrumentos avaliativos, por exemplo) e na organização e apoio à realização de aulas remotas que demandem 
a estereomicroscopia e a microscopia.  
  

Programa de 
Extensão em 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

O bolsista atuará no apoio a todas as atividades a serem desenvolvidas pelo programa, desde a produção de material 
de divulgação, investigação de ações de de sua viabilidade, organização e suporte dos eventos virtuais.Terá atuação 
junto aos docentes do Mestrado ProfEPT contribuindo para a concepção e desenvolvimento das ações previstas. 
O programa de extensão ProfPET será um conjunto articulado de ações que emergem da interlocução com a 
sociedade e de suas relações com o ensino e com a pesquisa no âmbito do Mestrado  Profissional em Educação 
Profissional e Tecnológica do Campus Porto Alegre. Pretende ser um programa que dará visibilidade às pesquisas e 
aos produtos elaborados no âmbito do referido curso, buscando abranger os mais diversos públicos relacionados 
com o mundo do trabalho em EPT, foco das investigações dos grupos de pesquisa do curso.  
Será um espaço no qual os conhecimentos construídos por meio de pesquisas que integram os saberes inerentes ao 
mundo do trabalho e o conhecimento sistematizado serão socializados com a comunidade, de modo remoto, com 
uso de tecnologias e mídias disponíveis para tal atuação. O objetivo será desenvolver ações de extensão relacionadas 
ao Mestrado ProfEPT de forma a contribuir para a qualidade do ensino de EPT nas redes públicas e privadas e se 
desdobrará em três objetivos específicos: socializar os resultados das pesquisas; promover a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão e; divulgar os Produtos Educacionais. A metodologia envolverá articulação da equipe 
com grupos de pesquisa, na proposição de atividades demandadas pela sociedade. De imediato serão oferecidos: 
palestras (Webinar); workshop; mostra virtual de Produtos Educacionais; seminário on-line do ProfEPT e; cursos e 
oficinas diversas sobre EPT, de modo remoto. 
 

Os jogos de 
tabuleiro como 
ferramenta 
educacional 

O projeto tem por objetivo ofertar aos professores da educação básica oficinas de construção de jogos de tabuleiros 
educacionais. Através deste projeto, pretende-se alcançar os seguintes resultados: i) proporcionar aos professores a 
participação em experiências de caráter inovador, possibilitando a criação de novas metodologias que contribuam 
na qualidade do processo de ensino; ii) possibilitar às escolas e aos professores se beneficiaram da aprendizagem 
baseada em jogos. O bolsista atuará em todas as atividades envolvidas no projeto, sendo essas: participação nas 
reuniões, elaboração do material didático das oficinas (composto por apostila, manual, vídeos e jogos de tabuleiro), 
planejamento e execução das oficinas, acompanhamento e auxílio aos professores durante as oficinas, organização 
e execução do workshop de encerramento do projeto. 
 

Vozes do Instituto O projeto Vozes do Instituto consiste em um coro formado por adultos. Está vinculado ao programa de extensão 
Projeto Prelúdio 2020 e busca integrar a comunidade acadêmica do campus à comunidade em geral por meio da 
prática musical de cantar em conjunto. Na proposta não presencial, o planejamento prevê ensaios virtuais e produção 
de gravações de áudio/vídeo com as canções ensaiadas. 
 

Coro Juvenil do 
Projeto Prelúdio 
2020 

O Coro Juvenil é uma das oficinas pertencentes ao Projeto Prelúdio e caracteriza-se por ser uma atividade 
complementar aos cursos de instrumento musical. Dentre seus objetivos está o desenvolvendo das habilidades 
técnico-expressivas para o canto, a performance coral e a socialização propiciada pela prática de música em conjunto. 
Esta oficina abrange a prática vocal coletiva, cujos componentes estão compreendidos na faixa etária entre 13 e 18 
anos. Para tanto, executa-se um repertório de estilos e formações diversas. Neste período de suspensão do 
calendário acadêmico e isolamento social, serão desenvolvidas algumas atividades à distância com as/os cantores do 
grupo, e a/o bolsista deverá auxiliar na preparação, edição e organização das mesmas.  
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Orquestra Juvenil 
Prelúdio 2020 

A Orquestra Juvenil é um dos projetos oferecidos pelo Programa de Extensão do Projeto Prelúdio. Este projeto é 
oferecido a alun@s dos cursos de instrumentos do Prelúdio e também à comunidade externa. A orquestra  não tem 
formação instrumental fixa, se adequando constantemente ao conhecimento e prática trazidos pel@s alun@s que 
chegam. A faixa etária de seus componentes é de 12 a 18 anos. Atualmente a orquestra conta com 20 integrantes. 
Está prevista a retomada dos ensaios (à distância ou presenciais) bem como de apresentações. @ bolsista deverá 
auxiliar o professor nos ensaios da orquestra tocando e monitorando alun@s com dificuldades (presencial ou 
virtualmente), e na elaboração de partituras para o repertório. 
 

A gestão e 
preservação 
documental na 
FERGS 2020 

Atuar em conjunto com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul na complementação da formação do Técnico em 
Biblioteconomia e do Técnico em Secretariado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul (IFRS) e na capacitação de voluntários para o desenvolvimento e manutenção da Gestão e Preservação 
Documental da FERGS, contribuindo para a melhoria da tomada de decisão, preservação e resgate da memória 
institucional, que servirão como alicerces para a atuação da federativa no movimento espírita gaúcho e sociedade. 
 

Conjunto de 
flautas doces do 
Projeto Prelúdio 
2020 

O Conjunto de flautas é um dos projetos oferecidos pelo Programa de Extensão do Projeto Prelúdio com atividades 
ininterruptas desde 1984 oferecendo oferecendo atividade complementar coletiva aos alunos de instrumento 
musical do projeto Prelúdio e proporcionando uma formação musical diversificada e de qualidade focada na prática 
de conjunto. Esse conjunto caracteriza-se pela prática de repertório executada em  grupos de três a dez estudantes 
utilizando-se toda a família da flauta doce. Durante este período de afastamento social, as atividades deverão 
acontecer de maneira diversa com  encontros semanais online, distribuição de partituras para cada voz do grupo, 
ensaios e estudos compartilhados através de gravações e posterior edição já que ainda não conseguimos um 
programa/aplicativo comum a todos em  que não houvesse delay (para tocar ao mesmo tempo). Então a necessidade 
de um bolsista para auxiliar na preparação e edição das músicas executadas. 
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