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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03/2016,  
VINCULADO AO EDITAL PROEX/IFRS Nº 054/2015 

 
 

O Diretor Geral Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul – IFRS - Campus Alvorada, em exercício, por intermédio da Coordenação 
de Extensão e em conformidade à política de Extensão do IFRS, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a abertura do Edital Complementar do Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão (PIBEX), destinado à comunidade do IFRS, Campus Alvorada. 

 
 

1 DA FINALIDADE  
 
1.1 Fomentar o desenvolvimento de programas e projetos de extensão, no âmbito da 
comunidade de Alvorada, por meio da concessão de bolsas aos estudantes regularmente 
matriculados no IFRS e normas do PIBEX. 

 
  

2 DO VALOR MENSAL, DA VIGÊNCIA E DO PAGAMENTO DAS BOLSAS  
 
2.1 O valor mensal das bolsas de extensão, de acordo com a Resolução CONSUP/IFRS nº 
94/2013, está assim definido:  
 
a) 04 horas semanais: R$ 100,00/mês;  
b) 08 horas semanais: R$ 200,00/mês;  
c) 12 horas semanais: R$ 300,00/mês; e,  
d) 16 horas semanais: R$ 400,00/mês.  
 
2.2 As bolsas de extensão terão vigência máxima de 07 (sete) meses, tendo início em 1º de 
maio e término em 30 de novembro de 2016.  
 
2.3 O pagamento das bolsas será realizado conforme as normas do PIBEX. 
 
 
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
3.1 Caberá ao Setor de Extensão, em primeira instância, e ao Comitê de Extensão (COEX), em 
segunda instância, apreciar os recursos que por ventura sejam apresentados quanto a não 
homologação das propostas.  
 
3.2 Os recursos indeferidos em primeira instância serão automaticamente encaminhados para 
análise em segunda instância. 
 
 
 
 
 



4 DO CRONOGRAMA  
 
4.1 As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 
 
 

Fases Prazo 

1. Publicação do edital.   
 

14/12/2015 

2. Submissão do programa ou projeto de extensão através do módulo 
SiEX/SIGProj.  
 

11/12/2015 a 
06/03/2016  
 

3. Submissão do pedido de bolsas através do módulo SiEX/SIGProj.  
 

14/12/2015 a 
06/03/2016  
 

4. Entrega da versão impressa dos documentos no Setor de Extensão 
do campus.  
 

Até 07/03/2016*  
 

5. Divulgação das propostas homologadas.  
 

16/03/2016  
 

6. Encaminhamento de recursos quanto a não homologação das 
propostas.  
 

17/03/2016  
 

7. Divulgação das propostas homologadas após recurso.  
 

18/03/2016  
 

8. Divulgação das propostas classificadas.  
 

29/03/2016  
 

9. Encaminhamento de recursos quanto a não classificação das 
propostas. 
 

30/03/2016  
 

10. Divulgação das propostas classificadas após recurso e 
contempladas com bolsas.  
 

07/04/2016  
 

11. Publicação de edital para seleção de bolsistas.  
 

08/04/2016  
 

12. Período de inscrição dos bolsistas. 11 a 15/04/2016  
 

13. Período para seleção dos bolsistas.  
 

18 até 20/04/2016  
 

14. Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas. 25/04/2016  
 

15. Homologação final das propostas contempladas com bolsas.  
 

26/04/2016  
 

16. Entrega de documentos pelo bolsista classificado com bolsa.  
 

27 e 28/04/2016*  
 

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

Alvorada, 22 de fevereiro de 2016. 
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