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EDITAL Nº 4, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO EM AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

ANEXO II - TÍTULOS DAS AÇÕES DE EXTENSÃO, ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA, LOCAL DE ATUAÇÃO, PERFIL EXIGIDO, NÚMERO DE VAGAS, 
CARGA HORÁRIA SEMANAL E VALOR MENSAL DA BOLSA 

 
 

 
Título da ação de 

extensão 

 
 
Coordenador 

 
 

Atribuições do bolsista / Local de atuação 

 
 

Perfil exigido 

 
 

Nº de vagas 

Carga 
horária 

semanal (h) 

 
Valor da 

bolsa 
(mês) Mín. Máx. 

Aquaponia Solidária 
 

 

Thiago 
bernardo de 

Souza 

 
1. Montagem do sistema;  
2. Manutenção semanal nas instituições;  
3. Planejamento das ações;  
4. Palestras;  
5. Capacitações;  
6. Oficinas;  
7. Elaboração de atividades;  
8. Atividades complementares;  
9. Participação em Stands e Eventos;  
10. Monitoramento dos parâmetros de qualidade de água; 
11. Divulgação das ações nas redes sociais do Projeto. 
12. Elaboração de relatórios; 
13. Apoio nas atividades práticas; 

 
Local de atuação: Casa de Amparo aos Idosos Maria Bossois 
Lannes  (Jerônimo Monterio) e APAC ( Cachoeiro de 
Itapemirim). 
 

Estudante devidamente 
matriculado no curso de 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas ou Bacharelado 
em Ciências Biológicas ou 
Engenharia de 
Aquicultura. 

1 vaga para 
aluno de 

graduação 
12 20 R$ 400,00 



A Botânica como 
ferramenta para 

conservação do meio 
ambiente e dos saberes 

populares 
 

Karla Maria 
Pedra de 

Abreu 

1. Coleta de sementes e mudas; 
2. Produção, manejo e plantio de mudas; 
3. Apoio na implantação do paisagismo funcional; 
4. Atuação em oficinas, palestras, exposição em mostras, 

feiras e eventos diversos 
 
 
Local de atuação: Viveiro e canteiro PANC do Laboratório de 
Botânica do Ifes – Campus de Alegre 

Estudante matriculado 
nos cursos de Cafeicultura 
ou Licenciatura ou 
Bacharelado em Ciências 
Biológicas a partir do 6º 
período que tenha sido 
aprovado em todas as 
disciplinas na área de 
Botânica; Experiência em 
Etnobotânica e desejável 
experiência em 
Agroecologia. 

1 vaga para 
aluno de 

graduação 
12 20 R$ 400,00 

 
1. Coleta de sementes e mudas; 
2. Produção, manejo e plantio de mudas; 
3. Apoio na implantação do paisagismo funcional; 
4. Atuação em oficinas, palestras, exposição em mostras, 

feiras e eventos diversos 
 

Local de atuação: Viveiro e canteiro PANC do Laboratório de 
Botânica do Ifes – Campus de Alegre 
 

Estudante devidamente 
matriculado na 2ª série 
do curso técnico em 
Agropecuária que tenha 
experiência em 
Horticultura. 

1 vaga para 
aluno de curso 

técnico em 
agropecuária 

8 20 R$ 100,00 

Qualificação técnica em TI 
para alunos das escolas 

públicas da microrregião 
do Caparaó 

Janio Gloria 
Oliveira 

1. Contato com público cadastrado no projeto; 
2. Contato com alunos e apoio ao andamento dos cursos do 

projeto; 
3. Auxílio na manutenção dos dados no SRC; 
4. Coleta de dados para relatório parcial e final. 

 
Local de atuação: Campus de Alegre – Coordenadoria TII 

Estudante do Curso TADS, 
que tenha concluido com 
aproveitamento a 
disciplina de rede de 
computadores. 

1 vaga para 
aluno de 

graduação 
12 20 R$ 400,00 

Centro de Línguas 
Adicionais do Ifes – 

Campus de Alegre - CELAd 

Jânderson 
Albino 

Coswosk 

1. Pesquisa para design de identidade visual do CELAd e 
estruturação do site ou domínio ligado ao PPGA-Ifes para 
divulgação de editais, eventos e cursos destinados ao 
público-alvo junto à Coordenadoria de Comunicação 
Social do campus; 

2. Participação na construção do Regimento do CELAd para 
publicação no site; 

3. Participação da Reunião com a ARINTER para viabilizar 
aplicação de testes internacionais e mobilidade 
estudantil; 

4. Publicação de editais de testes de proficiência e cursos 
no site do CELAd e seus respectivos Resultados; 

5. Auxílio na aplicação de testes de proficiência em LA; 
6. Respostas ao público-alvo quando houver interação no 

site; 
7. Comunicação entre o CELAd, alunos e parceiros via e-

Estudante de pós-
graduação. 

1 vaga para 
estudante de 

pós-graduação 
12 20 R$720,00 



mail para divulgação de editais, agendamento de 
reuniões e demais atividades; 

8. Elaboração de relatórios parciais e finais concernentes ao 
plano de trabalho e publicização de atas de reuniões do 
CELAd; 

9. Estudos de demanda para testes e cursos junto aos 
parceiros externos e demais alunos interessados; 

10. Estabelecimento de vínculo entre o corpo discente do 
PPGA com os dos parceiros externos; 

11. Composição de relatórios parcial e final da bolsa para 
encaminhamento ao Gestor de Extensão do Ifes – 
Campus de Alegre. 
 

Local de atuação: Ifes – Campus de Alegre e instituições 
parceiras. 

Centro de Línguas 
Adicionais do Ifes – 

Campus de Alegre - CELAd 

Jânderson 
Albino 

Coswosk 

1. Pesquisa para design de identidade visual do CELAd e 
estruturação das redes sociais; 

2. (Instagram, Facebook) para divulgação de editais, 
eventos e cursos destinados aos alunos junto à 
Coordenadoria de Comunicação Social do campus. 

3. 2 Participação na construção do Regimento do CELAd e 
escrita de ata para publicação no site; 

4. Composição do acervo fotofílmico e textual sobre o 
CELAd; 

5. Auxílio na preparação de material digital e impresso dos 
testes de proficiência e cursos em LA; 

6. Auxílio na certificação dos cursos e testes; 
7. Publicação de informações sobre editais de testes de 

proficiência e cursos nas redes sociais do CELAd; 
8. Respostas ao público-alvo quando houver interação nas 

redes sociais; 
9. Comunicação entre o CELAd, alunos e parceiros via redes 

sociais para divulgação de editais e resultados; 
10. Elaboração de relatórios finais e publicização de atas de 

reuniões do CELAd; 
11. Composição de relatórios parcial e final da bolsa para 

encaminhamento ao Gestor de Extensão do Ifes – 
Campus de Alegre. 

 
Local de atuação: Ifes – Campus de Alegre e instituições 
parceiras. 

Estudante de curso 
técnico concomitante ou 
integrado. 

1 vaga para 
aluno de curso 

técnico 
8 20 R$ 100,00 



Aquicultura: tecnologia de 
produção estendida a 

comunidade 

Bruno de 
Lima Preto 

1. Auxiliar na manutenção de unidades demonstrativas de 
produção; 

2. Auxiliar no atendimento de visitantes (comunidade em 
geral, estudantes e produtores); 

3. Auxiliar na organização do laboratório; 
4. Auxiliar na organização e execução de aulas e eventos; 
5. Criar conteudo para divulgação técnica e científica em 

redes sociais (Lacam); 
6. Manter publicações constantes em redes sociais para 

divulgação técnica e científica (Lacam); 
7. Confeccionar relatórios de atividades junto ao 

orientador. 
Local de atuação:  Laboratório de Carcinicultura e Maricultura 
(Lacam) 

Estudante de graduação 
em Engenharia de 
Aquicultura ou Ciências 
Biológicas (Licenciatura 
ou Bacharelado); 
interessado na área de 
aquicultura com foco na 
biologia e produção de 
crustáceos e ecologia 
aquática; apto a estudar, 
praticar, aprender e 
ensinar sobre biologia e 
produção de crustáceos e 
ecologia aquática;  apto a 
dedicação ao projeto 
durante 20 horas 
semanais presenciais ao 
longo do período 
enquanto bolsista; 
proativo, criativo e 
engajado; com aptidão 
para trabalhar em grupo; 
com experiência em 
utilização de redes 
sociais; com capacidade 
para criação de 
conteudos em redes 
sociais. 

1 vaga para 
aluno de 

graduação 
12 20 R$ 400,00 

 

 

Alegre, 30 de setembro de 2021. 

 

 

 
Anna Carolina Barboza Souza 

Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Maria Valdete Santos Tannure 

Diretora Geral 

 


