
Ministério da educação
Instituto Federal do Espírito Santo

Campus de Alegre

RETIFICAÇÃO N.º 3, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020

A DIRETORA DE ENSINO (DIREN) DO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais e considerando o Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020, resolve:

I-  Retificar o  ANEXO II do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 -  Seleção de Monitores para os Cursos Superiores, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Onde se lê: 

ANEXO II

Relação de disciplinas com Auxílio Monitoria (com bolsa) 

Código
da

Vaga
Disciplinas Professor Responsável Vagas Conteúdo Programático 

 BIO-01 Embriófitas II Karla Maria Pedra de Abreu 1 Organografia  vegetal,  Sistemática  molecular,  técnicas  de
coleta e herborização de material botânico

BIO-02 Ecologia II Bruno de Lima Preto 1 Populações  (estrutura,  crescimento,  dinâmica  espacial  e
1



temporal,  processos  evolutivos),  Comunidades  (estrutura,
organização,  propriedades,  desenvolvimento  e  evolução),
Sucessão  ecológica,  Relações  entre  seres  vivos  e  Sinergia
Ambiental.

BIO-03 Biologia Molecular Monique Moreira Moulin 1 Estrutura  e  replicação  do  DNA,  Transcrição,  Tradução  e
Endereçamento de proteínas

ADS-01 Programação 2 Cleziel Franzoni da Costa 1

Definição de compilador (edição de código fonte, geração de
código  objeto,  link  edição,  geração  de  código  executável).
Definição de interpretador.  Definição de IDE.  Estruturas  de
Dados  Heterogêneas  (registros,  vetores  de  registros  e
matrizes  de  registros).  Modularização  (passagem  de
parâmetros  por  valor  e  por  referência).  Recursividade.
Manipulação de Arquivos (indexação,  acesso direto,  acesso
sequencial, busca e ordenação). 

ADS-02 Programação 3 Cleziel Franzoni da Costa 1

Introdução  aos  conceitos  de  linguagens  de  programação.
Elementos  básicos  de  uma  linguagem  de  programação
orientada  a  objetos  (palavras  reservadas;  variáveis  e
constantes;  tipos  de  dados  primitivos  e  referência;
operadores  lógicos,  relacionais  e  aritméticos;  estruturas  de
controle  de  fluxo:  condicionais,  laços  e  desvio;  entrada  e
saída de dados (simples e formatada); argumentos via linha
de  comando;  introdução  e  manipulação  de  sequências  de
caracteres  (Strings);  manipulação  de  vetores  e  matrizes).
Fundamentação do paradigma de programação orientada a
objetos  (classes e membros:  atributos  e métodos;  objetos;
construtores;  destrutores;  mensagens;  modificadores  de
acesso; encapsulamento; abstração; polimorfismo: herança e
interfaces;  sobrecarga  e  sobrescrita;  membros  estáticos  e
membros de instância; pacotes) utilizando uma linguagem de
programação  orientada  a  objetos.  Coleções,  listas  e
mapeamentos genéricos. Tratamento de erros e exceções. 

ADS-03 Probabilidade e Estatística Elcio do Nascimento Chagas 1 Tipos de variáveis; População e amostra; Uso da calculadora
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científica  no  cálculo  de  somatório,  medidas  de  posição  e
dispersão;  Medidas  associadas  a  variáveis  quantitativas:
medidas  de  posição  (média  amostral,  mediana,  moda);
medidas de dispersão (amplitude, variância amostral, desvio
padrão amostral); Espaço amostral e eventos; Probabilidade e
variáveis  aleatórias  ;Probabilidade  condicional  e
independência; Distribuição normal e Testes de Hipóteses

EAQ-01 Botânica Aplicada Karla Maria Pedra de Abreu 1 Microalgas, Macroalgas, Plantas Aquáticas 

EAQ-02 Fisiologia  de  Animais  Aquáticos
Cultiváveis Atanásio Alves do Amaral 1

Anatomia e fisiologia de animais aquáticos: sistema excretor,
muscular,  respiratório,  circulatório,  esquelético,  nervoso,
digestório  e  reprodutor.  Influência  da  temperatura  em
animais  ectotérmicos.  Mecanismos  fisiológicos  da
reprodução de animais aquáticos 

EAQ-03
Ecologia  Aquática/Ecologia  de
Águas Continentais Atanásio Alves do Amaral 1

Cadeias  e  teias  alimentares  nos  ecossistemas  aquáticos.
Metabolismo  do  ambiente  aquático:  produção,  consumo e
decomposição. Populações e comunidades no meio aquático.
Eutrofização artificial. Métodos de controle da eutrofização.
Recuperação de ambientes eutrofizados

TCA-01 Estatística I Elcio do Nascimento Chagas 1

Tipos de variáveis; População e amostra; Uso da calculadora
científica  no  cálculo  de  somatório,  medidas  de  posição  e
dispersão;  Medidas  associadas  a  variáveis  quantitativas:
medidas  de  posição  (média  amostral,  mediana,  moda);
medidas de dispersão (amplitude, variância amostral, desvio
padrão amostral) ; Espaço amostral e eventos; Probabilidade
e  variáveis  aleatórias  ;Probabilidade  condicional  e
independência; Distribuição normal e Testes de Hipóteses

Relação das Disciplinas de Monitoria Voluntária (sem jus à bolsa)
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Código
da

Vaga
Disciplinas Professor Responsável Vagas Conteúdo Programático 

 BIO-01 Embriófitas II Karla Maria Pedra de Abreu 1 Organografia  vegetal,  Sistemática  molecular,  técnicas  de
coleta e herborização de material botânico

BIO-02 Ecologia II Bruno de Lima Preto 1

Populações  (estrutura,  crescimento,  dinâmica  espacial  e
temporal,  processos  evolutivos),  Comunidades  (estrutura,
organização,  propriedades,  desenvolvimento  e  evolução),
Sucessão  ecológica,  Relações  entre  seres  vivos  e  Sinergia
Ambiental.

BIO-03 Biologia Molecular Monique Moreira Moulin 1 Estrutura  e  replicação  do  DNA,  Transcrição,  Tradução  e
Endereçamento de proteínas

ADS-01 Programação 2 Cleziel Franzoni da Costa 1

Definição de compilador (edição de código fonte, geração de
código  objeto,  link  edição,  geração  de  código  executável).
Definição de interpretador.  Definição de IDE.  Estruturas  de
Dados  Heterogêneas  (registros,  vetores  de  registros  e
matrizes  de  registros).  Modularização  (passagem  de
parâmetros  por  valor  e  por  referência).  Recursividade.
Manipulação de Arquivos (indexação,  acesso direto,  acesso
sequencial, busca e ordenação). 

ADS-02 Programação 3 Cleziel Franzoni da Costa 1 Introdução  aos  conceitos  de  linguagens  de  programação.
Elementos  básicos  de  uma  linguagem  de  programação
orientada  a  objetos  (palavras  reservadas;  variáveis  e
constantes;  tipos  de  dados  primitivos  e  referência;
operadores  lógicos,  relacionais  e  aritméticos;  estruturas  de
controle  de  fluxo:  condicionais,  laços  e  desvio;  entrada  e
saída de dados (simples e formatada); argumentos via linha
de  comando;  introdução  e  manipulação  de  sequências  de
caracteres  (Strings);  manipulação  de  vetores  e  matrizes).
Fundamentação do paradigma de programação orientada a
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objetos  (classes e membros:  atributos  e métodos;  objetos;
construtores;  destrutores;  mensagens;  modificadores  de
acesso; encapsulamento; abstração; polimorfismo: herança e
interfaces;  sobrecarga  e  sobrescrita;  membros  estáticos  e
membros de instância; pacotes) utilizando uma linguagem de
programação  orientada  a  objetos.  Coleções,  listas  e
mapeamentos genéricos. Tratamento de erros e exceções. 

ADS-03 Probabilidade e Estatística Elcio do Nascimento Chagas 1

Tipos de variáveis; População e amostra; Uso da calculadora
científica  no  cálculo  de  somatório,  medidas  de  posição  e
dispersão;  Medidas  associadas  a  variáveis  quantitativas:
medidas  de  posição  (média  amostral,  mediana,  moda);
medidas de dispersão (amplitude, variância amostral, desvio
padrão amostral); Espaço amostral e eventos; Probabilidade e
variáveis  aleatórias  ;Probabilidade  condicional  e
independência; Distribuição normal e Testes de Hipóteses

EAQ-01 Botânica Aplicada Karla Maria Pedra de Abreu 1 Microalgas, Macroalgas, Plantas Aquáticas 

EAQ-02
Fisiologia  de  Animais  Aquáticos
Cultiváveis Atanásio Alves do Amaral 1

Anatomia e fisiologia de animais aquáticos: sistema excretor,
muscular,  respiratório,  circulatório,  esquelético,  nervoso,
digestório  e  reprodutor.  Influência  da  temperatura  em
animais  ectotérmicos.  Mecanismos  fisiológicos  da
reprodução de animais aquáticos 

EAQ-03 Ecologia  Aquática/Ecologia  de
Águas Continentais Atanásio Alves do Amaral 1

Cadeias  e  teias  alimentares  nos  ecossistemas  aquáticos.
Metabolismo  do  ambiente  aquático:  produção,  consumo e
decomposição. Populações e comunidades no meio aquático.
Eutrofização artificial. Métodos de controle da eutrofização.
Recuperação de ambientes eutrofizados

TCA-01 Estatística I Elcio do Nascimento Chagas 1

Tipos de variáveis; População e amostra; Uso da calculadora
científica  no  cálculo  de  somatório,  medidas  de  posição  e
dispersão;  Medidas  associadas  a  variáveis  quantitativas:
medidas  de  posição  (média  amostral,  mediana,  moda);
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medidas de dispersão (amplitude, variância amostral, desvio
padrão amostral) ; Espaço amostral e eventos; Probabilidade
e  variáveis  aleatórias  ;Probabilidade  condicional  e
independência; Distribuição normal e Testes de Hipóteses

Leia-se:

ANEXO II

Relação de disciplinas com Auxílio Monitoria (com bolsa) 

Código
da Vaga

Disciplinas Professor Responsável Vagas Conteúdo Programático 
- Conhecimento específico

Conteúdo Programático 
- Conhecimento tecnológico

BIO-01 Embriófitas II Karla  Maria  Pedra  de
Abreu 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020 
Conteúdo: Organografia  vegetal,  Sistemática
molecular,  técnicas  de  coleta  e  herborização  de
material botânico

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 20/10/2020
Conteúdo:  AVA  Moodle,  Google
meet, Google Drive 

BIO-02 Ecologia II Bruno de Lima Preto 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo:  Populações  (estrutura,  crescimento,
dinâmica  espacial  e  temporal,  processos
evolutivos), Comunidades (estrutura, organização,
propriedades,  desenvolvimento  e  evolução),
Sucessão ecológica,  Relações entre seres vivos e
Sinergia Ambiental.

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 20/10/2020
Conteúdo:  AVA,  Google  Meet,
tecnologia  de  gravação  de  vídeos,
YouTube 

BIO-03 Biologia Molecular Monique  Moreira
Moulin 1 Forma de avaliação: Prova via AVA 

Data: 15/10/2020 
Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
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Conteúdo:  Estrutura  e  replicação  do  DNA,
Transcrição,  Tradução  e  Endereçamento  de
proteínas

Data: 20/10/2020
Conteúdo:  Ava  Moodle  (fóruns,
postagens  de  arquivos,  baixar
vídeos,  participação  em  chat),
Google meet 

ADS-01 Programação 2 Cleziel  Franzoni  da
Costa 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020 
Conteúdo:  Definição  de  compilador  (edição  de
código  fonte,  geração  de  código  objeto,  link
edição,  geração de código executável).  Definição
de interpretador. Definição de IDE. Estruturas de
Dados  Heterogêneas  (registros,  vetores  de
registros e matrizes de registros).  Modularização
(passagem  de  parâmetros  por  valor  e  por
referência).  Recursividade.  Manipulação  de
Arquivos  (indexação,  acesso  direto,  acesso
sequencial, busca e ordenação). 

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo:  Moodle;  Software  de
acesso  remoto;  Ferramentas  do
Google Drive.

ADS-02 Programação 3 Cleziel  Franzoni  da
Costa 1

Forma de avaliação:  Prova via AVA
Data:  16/10/2020
Conteúdo: Introdução aos conceitos de linguagens
de  programação.  Elementos  básicos  de  uma
linguagem  de  programação  orientada  a  objetos
(palavras reservadas; variáveis e constantes; tipos
de  dados  primitivos  e  referência;  operadores
lógicos,  relacionais  e  aritméticos;  estruturas  de
controle  de  fluxo:  condicionais,  laços  e  desvio;
entrada e saída de dados (simples e formatada);
argumentos  via  linha de comando;  introdução e
manipulação  de  sequências  de  caracteres
(Strings);  manipulação  de  vetores  e  matrizes).
Fundamentação  do  paradigma  de  programação
orientada a objetos (classes e membros: atributos
e  métodos;  objetos;  construtores;  destrutores;

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo:  Moodle;  Software  de
acesso  remoto;  Ferramentas  do
Google Drive.
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mensagens;  modificadores  de  acesso;
encapsulamento;  abstração;  polimorfismo:
herança  e  interfaces;  sobrecarga  e  sobrescrita;
membros  estáticos  e  membros  de  instância;
pacotes)  utilizando  uma  linguagem  de
programação orientada a objetos. Coleções, listas
e mapeamentos genéricos. Tratamento de erros e
exceções. 

ADS-03
Probabilidade  e
Estatística

Elcio  do  Nascimento
Chagas

1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020 
Conteúdo:  Tipos  de  variáveis;  População  e
amostra; Uso da calculadora científica no cálculo
de  somatório,  medidas  de  posição  e  dispersão;
Medidas  associadas  a  variáveis  quantitativas:
medidas  de  posição  (média  amostral,  mediana,
moda);  medidas  de  dispersão  (amplitude,
variância  amostral,  desvio  padrão  amostral);
Espaço  amostral  e  eventos;  Probabilidade  e
variáveis  aleatórias  ;Probabilidade  condicional  e
independência;  Distribuição  normal  e  Testes  de
Hipóteses

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo: AVA Moodle 

EAQ-01 Botânica Aplicada 
Karla  Maria  Pedra  de
Abreu 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020 
Conteúdo:  Microalgas,  Macroalgas,  Plantas
Aquáticas 

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo:  AVA  Moodle,  Google
meet, Google Drive 

EAQ-02
Fisiologia  de
Animais  Aquáticos
Cultiváveis 

Atanásio  Alves  do
Amaral 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo:  Anatomia  e  fisiologia  de  animais
aquáticos: sistema excretor, muscular, respiratório,
circulatório,  esquelético,  nervoso,  digestório  e

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo: AVA Moodle, WhatsApp 
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reprodutor. Influência da temperatura em animais
ectotérmicos.  Mecanismos  fisiológicos  da
reprodução de animais aquáticos 

EAQ-03
Ecologia  Aquática /
Ecologia  de  Águas
Continentais

Atanásio  Alves  do
Amaral 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo:  Cadeias  e  teias  alimentares  nos
ecossistemas  aquáticos.  Metabolismo  do
ambiente  aquático:  produção,  consumo  e
decomposição.  Populações  e  comunidades  no
meio aquático. Eutrofização artificial. Métodos de
controle  da  eutrofização.  Recuperação  de
ambientes eutrofizados

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo:

TCA-01
Estatística  I   /
Estatística Básica

Elcio  do  Nascimento
Chagas 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020 
Conteúdo:  Tipos  de  variáveis;  População  e
amostra; Uso da calculadora científica no cálculo
de  somatório,  medidas  de  posição  e  dispersão;
Medidas  associadas  a  variáveis  quantitativas:
medidas  de  posição  (média  amostral,  mediana,
moda);  medidas  de  dispersão  (amplitude,
variância  amostral,  desvio  padrão  amostral)  ;
Espaço  amostral  e  eventos;  Probabilidade  e
variáveis  aleatórias  ;Probabilidade  condicional  e
independência;  Distribuição  normal  e  Testes  de
Hipóteses

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 20/10/2020
Conteúdo: AVA Moodle 

Relação das Disciplinas de Monitoria Voluntária (sem jus à bolsa)
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Código
da Vaga Disciplinas Professor Responsável Vagas Conteúdo Programático 

- Conhecimento específico
Conteúdo Programático 

- Conhecimento Tecnológico

VBIO-01 Embriófitas I
Karla  Maria  Pedra  de
Abreu 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020 
Conteúdo:  Plantas  avasculares,  Vasculares  sem
sementes e Gimospermas

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 20/10/2020
Conteúdo:  AVA  Moodle,  Google
meet, Google Drive 

VBIO-02 Biologia  das
Plantas Aquáticas

Karla  Maria  Pedra  de
Abreu 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo: Plantas Aquáticas

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 20/10/2020
Conteúdo:  AVA  Moodle,  Google
meet, Google Drive 

VBIO-03 Microrganismos Lilianne Gomes da Silva 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo:  Características,  diversidade  e
classificação dos vírus;
Características,  diversidade  e  classificação  das
arqueas e das bactérias;
Características,  diversidade  e  classificação  dos
protozoários;
Características,  diversidade  e  classificação  dos
cromistas e dos fungos; 
Características,  diversidade  e  classificação  das
algas;

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 20/10/2020
Conteúdo: AVA Moodle 

VBIO-04 Química Ambiental
Julia  de  Assis  Pinheiro
Souza 

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020  
Conteúdo:  Química  da  água;  Química  da
atmosfera; Química do solo

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 20/10/2020
Conteúdo: Moodle, you tube, Excel,
power point 

VBIO-05 Fundamentos  de
Química

Julia  de  Assis  Pinheiro
Souza 

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 16/10/2020  

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE

10



Conteúdo:  Funções  inorgânicas,  soluções,
termoquímica e cinética química

Data: 20/10/2020
Conteúdo:  Moodle,  Excel,  Power
Point 

VAQ-01
Patologia  de
Organismos
Aquáticos

Atanásio  Alves  do
Amaral 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo:  Conceito  de  saúde  e  doença.
Condições  para  o  aparecimento  de  epizootias.
Necropsia.  Viroses.  Bacterioses.  Micoses.
Parasitoses.  Doenças  de  etiologia  nutricional,
genética e ambiental. Tratamento de doenças na
aquicultura

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo: AVA Moodle, WhatsApp 

VAQ-02 Zoologia Aplicada
Atanásio  Alves  do
Amaral 1

Forma de avaliação: Prova via AVA 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo:  Noções  de  sistemática  zoológica  e
regras  de  nomenclatura.  Características,
diversidade  e  classificação  dos  protozoários.
Características, importância, morfologia, fisiologia,
diversidade  e  classificação  dos  platelmintos,
nematoides,  moluscos,  anelídeos,  rotíferos,
crustáceos,  equinodermos,  peixes,  anfíbios  e
répteis, com ênfase nos grupos de interesse para
o cultivo. Processos e estratégias de reprodução
sexuada  e  assexuada.  Gametogênese.  Tipos  de
óvulos. Etapas do desenvolvimento: segmentação,
gastrulação  e  organogênese.  Modelos  de
desenvolvimento direto e indireto. Tipos de larvas

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo: AVA Moodle, WhatsApp 

VAQ-03 Física 1 Márcio de Sousa Bolzan 1
Forma de avaliação: Avaliação Oral 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo: Cinemática e Leis de Newton.

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo: Ava 

VAQ-04 Piscicultura  de
Peixes Pedro Pierro Mendonça 1 Forma de avaliação: Avaliação Oral 

Data: 16/10/2020 
Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
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Ornamentais 
Conteúdo:  Espécies  ornamentais,  sistemas  de
produção de peixes ornamentais e reprodução de
peixes ornamentais.

Data: 21/10/2020
Conteúdo: Google meet e YouTube 

VAQ-05
Piscicultura  de
Águas Continentais
II 

Pedro Pierro Mendonça 1

Forma de avaliação: Avaliação Oral 
Data: 15/10/2020 
Conteúdo:  Reprodução,  natural  e  induzida,
ontogenia  e  larvicultura  de  peixes  de  corte.
Manejos  de  matrizes  e  produção  de  formas
jovens.

Forma de avaliação: Entrevista com
NTE
Data: 21/10/2020
Conteúdo: Google meet 

II - As demais disposições constantes do Edital n.º 1, de 22 de setembro de 2020 - Seleção de Monitores para os Cursos Superiores - permanecem
inalteradas.

JACYARA CONCEIÇÃO ROSA MARDGAN

DIRETORA DE ENSINO
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