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Edital PROEX/IFRS nº 20/2016 

 
Divulgação preliminar das inscrições homologadas na seleção interna de trabalhos para 

representação do IFRS no 34º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (Seurs) 

 

 
O Pró-reitor de Extensão Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), no uso de suas atribuições legais, torna público o 
Edital PROEX/IFRS nº 20/2016 - Divulgação preliminar das inscrições homologadas na 
seleção interna de trabalhos para representação do IFRS no 34º Seminário de Extensão 
Universitária da Região Sul (Seurs), conforme os anexos abaixo especificados. 

 
- Anexo I  Apresentação oral 

- Anexo II  Minicurso 

- Anexo III  Oficina 

- Anexo IV  Apresentação cultural 
 
 
 
 

Bento Gonçalves (RS), 24 de maio de 2016. 
 
 
 

Getulio Jorge Stefanello Júnior, 
Pró-reitor de Extensão Substituto, 

Portaria IFRS nº 1.350/2013. 
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ANEXO I – Apresentação oral 

Inscrições homologadas 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Bento Gonçalves Gênero, Sexualidade e Educação: Interfaces de um [outro] fazer pedagógico 

Canoas O projeto oficina de teatro colaborando para o desenvolvimento de diferentes cidadãos 

Canoas Oficinas permanentes de cultura: a cultura construtora de cidadãos 

Feliz Sem Fronteiras para Estrangeiros  

Ibirubá “Leituração”: promoção da leitura literária dentro e fora dos muros da escola 

Osório "IFRS Sings English" uma proposta diferenciada de prática e ensino da língua inglesa 

Osório Panificação inclusiva - o impacto de oficinas em estudantes da APAE Osório 

Osório Programa de Música do IFRS, Campus Osório/RS 

Osório Voluntariado: desenvolvimento de competências e formação de vínculos 

Porto Alegre Projeto Prelúdio: uma experiência de educação musical e cidadania em Porto Alegre 

Porto Alegre PROPEL – Programa Permanente de Ensino de Língua e Literatura panorama das atividades de 2016 

Porto Alegre Sala sensorial – a exploração dos sentidos como uma ferramenta da educação ambiental 

Restinga Se Liga: uma nova forma de fazer comunicação da escola 

Sertão Conheça o IFRS Campus Sertão 

Sertão E-lixo: da conscientização ao descarte ambientalmente correto 

Sertão O desenvolvimento do raciocínio lógico atuando na formação de educandos do ensino fundamental: uma ação de cidadania 
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ANEXO I – Apresentação oral (continuação) 

Inscrições não homologadas 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Alvorada 
Periferua 
Motivo: Não atendimento aos itens 7.1.1 (projeto de extensão com status “proposta a reformular pela unidade geral”), 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e 
normas de formatação) e 9.2 “a” (formulário de inscrição incompleto). 

Alvorada 
Programa de Estudos em Saúde, Educação e Território (PESET): uma proposta de integração entre atores e saberes para o desenvolvimento local 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação).  

Bento Gonçalves 
Programa de extensão das Plantas Medicinais: educando para a saúde 
Motivo: Não atendimento aos itens 7.1.1 (projeto de extensão com status “proposta a reformular pela unidade de origem”) e 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do 
evento e normas de formatação). 

Canoas 
Projeto Roda Leitura: lendo e compartilhando saberes literários 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação). 

Caxias do Sul 
Boas ações para o bem-estar animal como estímulo à cidadania 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação). 

Caxias do Sul 
Construção do “Espaço interativo – rochas e minerais” 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2 (inscrição submetida por estudante). 

Caxias do Sul 
Inclusão matemática 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2 “a” (formulário de inscrição incompleto). 

Ibirubá 
ARTIF: Arte em extensão no IFRS Câmpus Ibirubá 
Motivo: Não atendimento aos itens 7.1.1 (projeto de extensão com status “proposta a reformular pela unidade de origem”) e 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do 
evento e normas de formatação). 

Osório 
Aprendizado e desenvolvimento de software interativo utilizando a plataforma UNITY 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2 “a” (formulário de inscrição incompleto). 

Osório 
ComunicAção: do campus para a comunidade 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação). 

Osório 
Oficina de Libras 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação), 9.2 “a” (formulário de inscrição com informações 
inconsistentes em relação ao resumo) e 9.2.4 (indicação de dois estudantes para a modalidade “apresentação oral”). 

Osório 
Pré-vestibulinho social, Vem pro IF! 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação). 

Osório 
Projeto de Extensão Cine Inclusão 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2.4 (indicação de dois estudantes para a modalidade 
“apresentação oral”). 

Porto Alegre 
Ciclo cinema, cultura e o mundo do trabalho: intercâmbio Brasil/Canadá: olhares sobre cultura, igualdade e diferença 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2 “a” (formulário de inscrição não assinado). 
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ANEXO I – Apresentação oral (continuação) 

Inscrições não homologadas 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Restinga 
Contamores 
Motivo: Não atendimento aos itens 7.1.1 (projeto de extensão com status “proposta a reformular pela unidade de origem”) e 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do 
evento e normas de formatação). 

Restinga 
Informática auxiliando no meio profissional 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação). 

Restinga 
Programa Despertar: promovendo o empreendedorismo no IFRS, Campus Restinga 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2.6 (servidor indicado para representar o coordenador 
do programa não integrante da equipe de execução do programa de extensão). 

Restinga 
Ressignificando o planejamento: estrutura e elaboração do Projeto Político-Pedagógico 
Motivo: Não atendimento ao item 7.1 (trabalho oriundo de curso de extensão). 

Restinga 
Venga a cantar: o ensino do espanhol por meio da música em escolas públicas de educação básica na periferia de Porto Alegre 
Motivo: Não atendimento aos itens 7.1.1 (projeto de extensão com status “proposta a reformular pela unidade de origem”), 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do 
evento e normas de formatação) e 9.2 “a” (formulário de inscrição incompleto). 

Rio Grande 
Curso de atendente de farmácia: qualificando atendimento em drogarias 
Motivo: Não atendimento ao item 7.1 (trabalho oriundo de curso de extensão). 

Sertão 
Atividades de equoterapia para os municípios de Sertão – RS e Microrregião 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2 “a” (formulário de inscrição incompleto).  

Sertão 
Intervenções para valorização da agricultura familiar e permanência dos jovens no campo 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação).  

Sertão 
Oficinas ambientais para Ensino Médio: uma ferramenta preparatória para o ENEM e para a conscientização ambiental de estudantes 
Motivo: Não atendimento ao item 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação). 

Sertão 
Práticas para melhorias da higiene e qualidade do leite 
Motivo: Não atendimento aos itens 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação) e 9.2 “a” (formulário de inscrição incompleto e formato do 
arquivo submetido em desacordo com o previsto no edital). 
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ANEXO II – Minicurso 

Inscrição homologada 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Erechim Bailando no IFRS: a dança gaúcha como expressão de cultura 
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ANEXO III – Oficina 

Inscrição homologada 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Porto Alegre Ritmos e percussão corporal 

 

Inscrição não homologada 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Osório 
Introdução à leitura rítmica: a música na prática 
Motivo: Não atendimento aos itens 7.1 (trabalho oriundo de curso de extensão) e 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do evento e normas de formatação). 
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ANEXO IV – Apresentação cultural 

Inscrições homologadas 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Osório Banda Polisenso do IFRS, Campus Osório (2016)  

Osório Grupo instrumental do IFRS, Campus Osório 

 

Inscrições não homologadas 

CAMPUS TÍTULO DO TRABALHO 

Bento Gonçalves 
Opressão e cultura 
Motivo: Não atendimento aos itens 7.1.1 (projeto de extensão com status “proposta a reformular pela unidade de origem”) e 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do 
evento e normas de formatação). 

Canoas 
Música na formação de cidadãos e profissionais 
Motivo: Não atendimento aos itens 6.1 “d” (estudantes não vinculados como bolsistas ou voluntários no projeto de extensão) e 8.1 (trabalho em formato distinto ao modelo do 
evento e normas de formatação). 

 


