
Edital Proex/Daex nº 001/2018 - Projeto Extensão sobre Sistemática 
e Ecologia do Zooplâncton 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
O projeto de extensão sobre Sistemática e Ecologia do Zooplâncton apresenta 

as seguintes metas: 

- Realização de Mini-cursos presenciais e semipresenciais, transferindo 

conhecimento para alunos interessados na temática do zooplâncton; 

- Capacitação de graduandos na temática de zoologia; 

- Preparação e incremento de coleções zoológicas, para fins de uso na 

pesquisa e coleções didáticas; 

 

2. FUNCIONAMENTO DO PROJETO  

O Projeto “Extensão sobre Sistemática e Ecologia do Zooplâncton” é realizado 

no período de 20 de abril a 30 de dezembro de 2018 das 07:30h às 11:00h às 

quartas-feiras e das 19:00 às 22:30 às quintas-feiras, podendo sofrer 

modificação do dia da semana e horários, conforme as atividades 

desenvolvidas totalizando 180 horas. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS, PERÍODO E CONTATO PARA AS INSCRIÇÕES 

O período de inscrição para a seleção de 2 (dois) estagiários voluntários será 

realizado via email: erleikeppeler@gmail.com no período de 27 de abril a 03 de 

maio de 2018. Os/as interessados/as devem enviar o histórico escolar, bem 

como informações sobre a disponibilidade e condições de vinda e ida à 

Instituição e escolas.  

 

4. DOS BENEFÍCIOS  
- Certificado de horas equivalente ao número de horas executadas ao final do 

projeto, como também certificação para ministrante de palestras, logo após o 

final de cada atividade.  

- Participação em seminários e na publicação de artigos científicos do projeto. 

 

mailto:erleikeppeler@gmail.com


5. RESULTADOS DA SELEÇÃO  

A data de divulgação dos estagiários voluntários selecionados para participar 

do projeto será no dia 06 de maio de 2018 por e-mail, como também estará 

disponível no site www.ufac.br. 

 

Além da listagem com os nomes dos estagiários selecionados para participar 

do Projeto dentro do número de vagas, também será disponibilizada uma Lista 

de Espera, por ordem de classificação, na qual os estagiários serão 

convocados à medida que surgirem novas vagas, ocasionadas por eventuais 

desistências ao longo da execução do Projeto. 

 

http://www.ufac.br/

