
Locais onde a bolsa poderá ser cumprida
Nome do solicitante: Quantidade 

de bolsistas:
Local: Ações a serem desenvolvidas: Cursos que podem desenvolver as 

ações nesse projeto:
E-mal de Contato com os 

responsáveis:
Alexandre de Carvalho 2 Monitoria em 

Matemática 
Trabalhar conteúdos de revisão e reforço 
em Matemática com os alunos das minhas 
turmas.

Qualquer graduação alexandre.carvalho@ifsuldeminas.edu.br

Max Wilson de Oliveira 1 Fanfarra Gabriel Vilas 
Boas

Manter arrumado o cômodo onde os 
instrumentos da Fanfarra são guardados. 
Auxiliar na entrega de instrumentos nos 
dias de ensaio. Auxiliar na manutenção dos 
instrumentos da Fanfarra.

Qualquer graduação max.oliveira@ifsuldeminas.edu.br

Renata Beatriz Klehm 04 Setor de Esportes e 
Lazer

Auxiliar durante os  treinamentos dos 
projetos das modalidades de futebol de 
campo, futsal, handebol e atletismo

Qualquer graduação renata.klehm@ifsuldeminas.edu.br

Marcos Magalhães de Souza 05 laboratório de 
zoologia

organização, triagem e manutenção de 
acervo biológico e oriunddas de coletas

Licenciatura em Ciências Biológicas
Engenharia Agronômica

marcos.souza@ifsuldeminas.edu.br

Barbara Marianne Maduro 2 Monitorias de química 
e

* Para as monitorias: Visando que 
passamos pelo processo de ensino- 
aprendizagem de maneira remota, creio 
que muitos alunos estarão necessitando de 
auxilio nas matérias de química. Deste 
modo, serão monitores de química, 
auxiliando os alunos para com os 
conteúdos de química. 

PREFERENCIA POR ALUNOS DE 
ENGENHARIA

barbara.maduro@ifsuldeminas.edu.br

Barbara Marianne Maduro 2 Projeto da moeda 
social,

* Para a moeda social: recolher os matérias 
recicláveis, ajudar no transporte, receber os 
materiais, limpar o local de 
armazenamento, trocar os materiais pela 
moeda social, etc...

NÃO TENHO PREFERENCIA, PORÉM 
COMO É UM TRABALHO QUE 
REQUER PEGAR OS MATERIAIS, DE 
PREFERENCIA QUE SEJAM 
HOMENS.

barbara.maduro@ifsuldeminas.edu.br

Barbara Marianne Maduro 2 NAPNE *No NAPNE tem 3 estagiários que auxiliam 
os alunos, porém, não temos alunos que 
auxiliam nas disciplinas  técnicas, desta 
maneira, como a maioria dos alunos são de 
agronomia e informática, e visando que 
teremos, nestas turmas, alunos com 
deficiência intelectual, estes estagiários 
auxiliam os alunos na área técnica. 

PREFERENCIA POR 1 ALUNO DE 
REDES, OU QUE JA FEZ O TECNICO 
EM INFORMÁTICA; E 1 QUE FAZ 
ENGENHARIA AGRONOMICA OU 
QUE FEZ O TECNICO EM 
AGRONOMIA.

barbara.maduro@ifsuldeminas.edu.br

Livia Carolina Vieira 1 Sala professora Lívia Apoiar ações da Coordenação de curso da 
Licenciatura em Pedagogia EPT
Organizar a documentação para o 
reconhecimento de curso

Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Licenciatura em Matemática, 
Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em História

livia.vieira@ifsuldeminas.edu.br



Paula Inácio Coelho 1 Coordenação 
Licenciatura em 
Pedagogia

Acompanhar as demandas da 
coordenação; elaborar cartazes 
informativos para os estudantes; ajudar na 
organização e divulgação de eventos para 
o curso; organização de documentos; 
acompanhar e realizar publicações na sala 
de aula virtual da coordenação de 
Pedagogia; comunicar com departamentos 
e setores do campus, sempre que 
necessário.

Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Licenciatura em Matemática, 
Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em História

paula.inacio@ifsuldeminas.edu.br

Thiago Marçal da Silva 4 Processamento de 
Frutas e Hortaliças

O processamento mínimo consiste em 
submeter hortaliças e frutos a uma ou mais 
alterações físicas, como lavagem, 
descascamento, fatiamento e corte, e em 
alguns casos a tratamentos químicos, 
tornando-os prontos para o consumo ou 
preparo. Após serem processados, os 
produtos devem apresentar atributos de 
qualidade, mantendo o máximo de suas 
características nutritivas e sensoriais, como 
o frescor, aroma, cor e sabor. 

Tecnologia em Gestão Ambiental, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia Agronômica,
Engenharia de Alimentos

thiago.silva@ifsuldeminas.edu.br

Luiz Carlos Dias da Rocha 03 Setor de Agroecologia 
Casa de Madeira - 2 e 
secretaria da 
Orgânicos Sul de 
Minas - 1

Setor de agroecologia: atividades de campo 
de manutenção do setor com abelhas sem 
ferrão, sistemas Agroflorestais, sementes 
Crioulas e educação ambiental.
Secretaria da Orgânicos: recepção e 
cuidados com os documentos dos 
agricultores/as. 

Tecnologia em Gestão Ambiental, 
Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Licenciatura em Pedagogia, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia Agronômica

luiz.rocha@ifsuldeminas.edu.br

Rafael César Bolleli Faria 5 São dois locais:
- PIBID/Residência 
Pedagógica/ 
Laboratório de Ensino 
de Biologia;
- Coordenação de 
Ciências Biológicas

- PIBID/Residência Pedagógica/ 
Laboratório de Ensino de Biologia:
O local é aberto das 8h ás 12h e das 13h 
ás 17h - estes locais são locais de estudo, 
planejamento, elaboração de ferramentas 
didáticas para o Ensino de Biologia.

- Coordenação de Ciências Biológicas:
A coordenação ficará aberta 20h semanais, 
para atendimento e orientação dos 
acadêmicos do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas.

Licenciatura em Ciências Biológicas rafael.bolleli@ifsuldeminas.edu.br



Eduarda Oliveira Reis 1 Coordenação 
Engenharia Ambiental 
(Poderá realizar as 
atividades 
remotamente)

Auxílio nas atividades de Reconhecimento 
do Curso; Auxílio nas atividades de 
Alteração de PPC; Auxílio nas atividades 
de Curricularização da Extensão; 
Mediação/Contato com os alunos do curso; 
Acompanhamento (junto à coordenação) 
dos alunos ingressantes; Auxílio na 
confecção de atas; Auxílio nas atividades 
de controle de evasão/retenção/conclusão.

Engenharia Ambiental eduarda.reis@ifsuldeminas.edu.br

Fernando da Silva Barbosa 1 Laboratório de 
Engenharia de 
Recursos Hídricos - 
Irrigação

Auxiliar na montagem/estruturação do 
laboratório, manutenção de equipamentos, 
coleta de dados meteorológicos e 
montagem/organização para aulas práticas.

Engenharia Agronômica fernando.barbosa@ifsuldeminas.edu.br

Mara Aparecida Pereira de Ávila 01 Laboratório de 
Anatomia Humana 

- Auxílio para a disposição das peças 
anatômicas para as aulas práticas 
(semanalmente). - Auxílio para cuidado 
com as peças anatômicas (limpeza). Auxílio 
com a oferta de monitorias para disciplina 
de Anatomia Humana, com as peças 
anatômicas. - Auxílio para recepção e 
apresentação do laboratório à visitantes. - 
Proposta de utilizar as ações do laboratório 
para divulgação do Curso de Ciências 
Biológicas e do Campus Inconfidentes.

Licenciatura em Ciências Biológicas mara.avila@ifsuldeminas.edu.br

Wallace Ribeiro Corrêa 3 Ervanário e 
Laboratório de 
Biociências

No ervanário: Os discentes irão realizar a 
irrigação, retirar as plantas invasoras dos 
vasos, fazer a manutenção da estufa, 
prepara e realizar o plantio em novos vasos 
e receber os visitantes. No laboratório de 
biociências irão realizar as atividades de 
lavagem das vidrarias, preparo de meios de 
cultura, repiques nas placas e vidros, bem 
como recepcionar os visitantes.

Licenciatura em Ciências Biológicas wallace.correa@ifsuldeminas.edu.br

Antônio do Nascimento Gomes 6 Laboratório de 
Educação em 
Matemática - LEM

abertura e fechamento do laboratório; 
recepção e atendimento de alunos que 
utilizarão o espaço para estudo, conexão a 
internet e computadores; empréstimo de 
materiais didáticos e de produção de 
materiais didáticos e livros; cuidado com o 
patrimônio do local; alimentação das redes 
sociais do LEM; apoio na organização de 
eventos do LEM.

Licenciatura em Matemática antonio.gomes@ifsuldeminas.edu.br



Davi Vieira Medeiros 1 O cumprimento das 
12h semanais se dará 
(i) na casa das artes 
e/ou na sala de aula 
do docente solicitante 
e (ii) remotamente

Projeto Agito no Campus (a atividade 
principal do projeto consiste no 
oferecimento de aulas de Zumba para a 
comunidade)

- Criação de banners de divulgação das 
aulas do projeto
- Divulgação das aulas do projeto
- Organização das playlists para as aulas 
do projeto
- Interação virtual com os participantes do 
projeto
- Organização das listas de presença dos 
participantes do projeto

Qualquer graduação davi.medeiros@ifsuldeminas.edu.br

Bruno Manoel Rezende de Melo 6 Cafeicultura, 
fruticultura e 
viveiricultura. 

Viveiricultura= Atuarão nas etapas de 
colheita, beneficiamento, semeadura, 
monda das mudas e irrigação do viveiro. 
Cafeicultura= Desbrota das lavouras, 
secagem de cafés, amostragem de solo e 
folhas, manejo de formigas e assepsia das 
instalações.
Fruticultura= Colheita, desbrota, manejo do 
mato, podas e produção de mudas.

Qualquer graduação bruno.melo@ifsuldeminas.edu.br

Fernanda Coutinho Pinheiro 02 Setor de Laticínios Auxiliar de produção, embalagem e 
finalização dos queijos , doces e iogurtes

Engenharia de Alimentos fernanda.pinheiro@ifsuldeminas.edu.br

Cauê Trivellato 02 Museu de História 
Natural Professor 
Laércio Loures

Será responsável por abrir o museu e 
acompanhar as visitações. Assim como, 
apoiará em ações de organização e 
melhorias do espaço do museu. Vale 
ressaltar que sem estas duas bolsas, o 
museu ficará aberto apenas 20 horas por 
semana que é o Estágio Remunerado que 
temos. Assim, para que o museu possa 
ficar aberto 40 horas por semana, estas 
duas vagas são fundamentais.

Qualquer graduação caue.trivellato@ifsuldeminas.edu.br

Lidiane Teixeira 2 Brinquedoteca Agendar, recepcionar e orientar visitantes 
no espaço e acervo da brinquedoteca; 
higienizar e organizar os materiais que, 
porventura, sejam utilizados pelos 
visitantes; catalogar e organizar o acervo; 
controlar empréstimos e devoluções de 
recursos, jogos e materiais.  

Licenciatura em Pedagogia lidiane.teixeira@ifsuldeminas.edu.br

Vladmir Fernandes 01 Setor de Estágio Digitalização de documentos Qualquer graduação ciec.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br

Helder Luiz Palmieri Caldas 1 Departamento de 
Informática

No desenvolvimento de projeto de extensão 
ou pesquisa a ser criado, logo após 
disponibilidade de bolsa.

Tecnologia em Redes de 
Computadores

helder.caldas@ifsuldeminas.edu.br



Marcus Fernandes Marcusso 2 Laboratório de ensino 
de Humanidades 
(LEHUMA)

LEHUMA: 1) Acompanhar as turmas do 
ensino médio integrado em ações previstas 
no laboratório; 2) Manutenção e 
alimentação do site do LEHUMA; 3) Apoio 
a docentes que coordenam projetos de 
ensino, pesquisa e extensão que se 
articulam com o LEHUMA; 4) Organização 
do acervo bibliográfico do laboratório; 5) 
Organização do repositório de materiais de 
apoio didático-pedagógico do LEHUMA; 6) 
Participação em atividades realizadas pelo 
laboratório (oficinas, minicursos, palestras, 
etc) 7) Viabilizar a abertura do laboratório 
durante a semana, organizada em turnos

Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em História

marcus.marcusso@ifsuldeminas.edu.br

Marcus Fernandes Marcusso 1 Coordenação de 
curso que passa por 
processo de 
reconhecimento além 
das demandas 
regulares

COORDENAÇÃO:
1) Apoio na organização de documentos 
necessários para o processo de 
reconhecimento de curso.
2) Levantamento e sistematização de 
dados e informações pertinentes ao 
processo de reconhecimento de curso.
3) Apoio à coordenação em ações junto às 
turmas, como palestras, oficinas, 
minicursos, etc
4) Apoio à coordenação em ações de 
avaliação diagnóstica do curso realizada 
semestralmente.

Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em História

marcus.marcusso@ifsuldeminas.edu.br

Julierme Wagner da Penha 3 Aulas práticas de 
campo e escritório no 
Setor de Agrimensura 
e Cartografia.

Monitorias nas aulas práticas e teóricas 
para os alunos.

Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica

julierme.penha@ifsuldeminas.edu.br

Marcus Fernandes Marcusso 1 Ginásio poliesportivo Auxiliar o coordenador durante as 
aulas/treinos de basquete 
Auxiliar na avaliação física inicial, 
intermediária e final dos  participantes 
Auxiliar o coordenador na participação da 
equipe na etapa local  dos JIFs

Qualquer graduação marcus.marcusso@ifsuldeminas.edu.br

Angelo Marcos Santos Oliveira 2 Setor de Agrimensura 
e Cartografia

Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e administração relacionadas aos 
cursos Técnico em Agrimensura e 
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica.

Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica

angelo.oliveira@ifsuldeminas.edu.br

Melissa Salaro Bresci 2 Arquivo escolar Organização do arquivo, seleção de 
material e atendimento

Qualquer graduação melissa.bresci@ifsuldeminas.edu.br



André da Cruz França Lema 2 Setor de 
Bovinocultura de Leite

Acompanhar e auxiliar na execução de 
projetos de pesquisa que estão sendo 
realizados no setor; Auxiliar nas atividades 
de manejo do setor (limpeza, arraçoamento 
dos animais, cuidados sanitários, ordenha); 
Auxiliar no controle zootécnico do rebanho.

Engenharia Agronômica andre.lema@ifsuldeminas.edu.br

Sissi Karoline Bueno da Silva 1 As ações solicitadas 
são para o Plano de 
Gestão de Logística 
Sustentável - PLS que 
não tem (ainda) 
ponto/setor concreto 
na instituição; seria 
algo meio itinerante.

As ações do PLS necessitam de divulgação 
mais aprofundada junto à comunidade 
externa, percorrendo estabelecimentos 
comerciais e outras escolas da cidade, 
também é necessário fazer controle 
volumétrico e identificação dos materiais 
que o campus encaminha para reciclagem, 
visitar setores institucionais com alguma 
ação de sustentabilidade para registro e 
atualização das informações quando for o 
caso, dentre outras.

Qualquer graduação sissi.bueno@ifsuldeminas.edu.br

José Roberto de Carvalho 5 CGPD e horta cgpd atendimento ao publico e horta 
produção

Engenharia Agronômica jose.carvalho@ifsuldeminas.edu.br

Fernando da Silva Barbosa 1 Coordenação de 
Curso - Engenharia 
Agronômica

Apoio nas atividades relacionadas a 
coordenação do curso de Engenharia 
Agronômica como organização de 
documentação, orientação e contato com 
discentes e divulgação do curso.

Engenharia Agronômica fernando.barbosa@ifsuldeminas.edu.br

Barbara Marianne Maduro 2 centro de convivência 
estudantil

Recepção de alunos, organização e 
manutenção do centro de convivência 
estudantil, etc.

Qualquer graduação barbara.maduro@ifsuldeminas.edu.br

Oswaldo Kameyama 2 Coordenação 
Engenharia de 
Alimentos
Laboratórios do 
Núcleo de Alimentos 
(antigo abatedouro)

Coordenação - Auxilio no controle de 
documentos; digitação de atas de reunião 
(coordenação, NDE de Engenharia de 
Alimentos e Colegiado de Engenharia de 
Alimentos), encaminhamento de 
documentos para assinatura física por 
outros docentes, auxilio na documentação 
e avaliação de Atividades Complementares

Laboratórios - Verificar se os laboratórios 
do Núcleo de Alimentos estão limpos, se as 
geladeiras/câmaras frias estão 
funcionando, lavagem/secagem e guardar 
vidrarias e utensílios, deixar materiais e 
equipamentos preparados para aulas 
práticas, outras auxílios necessários as 
aulas práticas ou pesquisas (sempre sem 
que o aluno utilize reagentes que o 
coloquem em risco químico ou biológico)

Qualquer graduação oswaldo.kameyama@ifsuldeminas.edu.br



Mariana Fernandes Pereira 1 NIPE Auxílio aos servidores no uso de sistemas, 
como o GPPEx, por exemplo; criação de 
conteúdo para redes sociais, facilitando a 
comunicação entre o Nipe e os alunos e 
servidores; respostas às questões que 
podem surgir nas redes sociais; outras 
atribuições semelhantes.

Qualquer graduação mariana.pereira@ifsuldeminas.edu.br

João Paulo Lopes 02 Centro de Memória e 
remotamente

Atendimento ao público; recolhimento, 
organização, higienização e catalogação de 
documentação; suporte aos projetos de 
pesquisa a serem desenvolvidos no 
espaço; cuidado com os bens materiais do 
espaço.

Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em História

joao.lopes@ifsuldeminas.edu.br

João Paulo Lopes 01 No LEHUMA 
(Laboratório de 
Ciências Humanas) e 
remotamente

Trata-se do Projeto de Ensino "HISTÓRIA 
NO ENEM" que pretende produzir conteúdo 
didático de História para plataformas 
digitais para os alunos que prestarão o 
exame nacional do ensino médio (ENEM), 
que provavelmente acontecerá em 
novembro de 2022. O conteúdo será 
divulgado no Instagram e no Twiteer 
pessoal do projeto. Também será 
estimulado a correção e análise de 
questões de história de exames d

Licenciatura em História joao.lopes@ifsuldeminas.edu.br

Everaldo Rodrigues Ferreira 1 Área de Linguagens - 
No prédio da sala de 
professores da 
fazenda - Sala nº 13

O estagiário auxiliará a equipe da área de 
linguagens na digitação de textos e 
exercícios diversos que comporão apostilas 
a serem utilizadas com os alunos do 
integrado. Para isso, necessitamos de um 
bolsista que saiba digitar, formatar textos, 
buscar material na internet, fazer planilhas 
etc.

Tecnologia em Redes de 
Computadores, 
Licenciatura em Pedagogia,
Licenciatura em História

everaldo.ferreira@ifsuldeminas.edu.br

João Paulo Rezende 2 Diretoria de Ensino - 
Fazenda

Atendimento ao público no setor e/ou por 
telefone, atividades administrativas internas 
(conhecimento básico em Planilhas, Google 
Drive,..., atividades de ensino).

Qualquer graduação mateus.mariano@ifsuldeminas.edu.br

Mara Aparecida Pereira de Ávila 2 Diretoria de 
Desenvolvimento 
Educacional - Prédio 
Principal

Atendimento ao público no setor e/ou por 
telefone, atividades administrativas internas 
(conhecimento básico em Planilhas, Google 
Drive,..., atividades de ensino).

Qualquer graduação mateus.mariano@ifsuldeminas.edu.br



Maiquel Moreira Nunes Santos 4 2 - CEAD / 2 - lab 
bromatologia 

CEAD - treinamento de usuários como usar  
/ montagem de planilhas / Registro de 
atividades / Montagem de treinamentos / 
controle de entrada/ Organização de 
documentos
Lab bromatologia - organização / contagem 
e verificação de materiais e equipamentos / 
controle de entrada / acompanhar aulas 
práticas e projetos / organizar os materiais 
para as aulas

Tecnologia em Redes de 
Computadores, 
Licenciatura em Ciências Biológicas,
Licenciatura em Pedagogia, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia Agronômica, 
Engenharia de Alimentos

maiquel.santos@ifsuldeminas.edu.br

Selma Gouvêa de Barros 5 Laboratório de 
Análises da 
Qualidade da Água - 
LabQA

- apoio na acomodação, organização e uso 
dos equipamentos e demais materiais do 
laboratório.
- pré-requisito desejável: ter cursado a 
disciplina Laboratório de Saneamento

Tecnologia em Gestão Ambiental, 
Engenharia Ambiental

selma.barros@ifsuldeminas.edu.br

Adriana da Silva Oliveira Dalló 2 1 na CGAE Prédio 
Principal
1 na CGAE Fazenda

CGAE - auxiliar nos atendimentos e registro 
nas fichas dos alunos

Qualquer graduação cgae.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br

Adriana da Silva Oliveira Dalló 2 Restaurante 
Estudantil

Restaurante Estudantil - auxiliar em 
atividades educativas com os usuários do 
restaurante, tais como: importância de 
seguir as regras sanitárias, os protocolos 
de segurança, evitar o desperdício de 
alimentos, entre outros

Licenciatura em Ciências Biológicas,
Engenharia Ambiental, 
Engenharia de Alimentos

cgae.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br


