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DIRETORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO

EDITAL DPPGE Nº 02/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS  PARA  PROJETO DE

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO

O Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo - Ifes  – Campus Ibatiba, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente Edital de processo
seletivo simplificado, que estão abertas vagas para:

1) Um aluno do curso Bacharelado em Engenharia Ambiental do Ifes - Campus Ibatiba, para atuar
como bolsista  no projeto  de  extensão aprovado no edital  Ifes/Setec  nº  03/2020 –  de apoio  à
iniciação tecnológica

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

1.1 Título do projeto

Ecobot – o robô sustentável

1.1.1 Objeto

Projeto  de  iniciação  a  programação  e  robótica  para  alunos  dos  anos  finais  do  ensino
fundamental  de  Ibatiba  –  ES  com  foco  em  consciência  ambiental  e  mostrando  as
possibilidades da economia 4.0.

Os  alunos  desenvolverão  um  robô  para  fazer  a  separação  de  “lixo”  por  cores,
desenvolvendo  e  exercitando  diversas  competências  alinhadas  a  economia  4.0,  Design
Thinking e consciência ambiental.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver  projeto  voltado  para  a  economia  4.0  ensinando  programação  e  princípios
básicos de robótica para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, por meio da
construção de um robô para separação de materiais recicláveis por padrão de cor.

1.2.2 Objetivos específicos

 Despertar interesse dos alunos aos assuntos relacionados a programação e economia 4.0

 Chamar a atenção dos alunos para a importância da coleta seletiva e assim melhorar a
consciência ambiental

 Mostrar aos alunos e sociedade o potencial da robótica e indústria 4.0

 Despertar a criatividade dos alunos

 Desenvolver habilidades de raciocínio lógico

 Desenvolver habilidades em relação a criatividade e solução de problemas
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 Desenvolver habilidades de trabalho em equipe

 Desenvolver habilidades de observação e experimentação

 Desenvolver habilidades de acompanhamento de roteiros e elaboração de relatórios

 Introduzir o pensamento computacional ao cotidiano dos alunos

1.3 Justificativa e relevância do projeto de iniciação tecnológica

O campus Ibatiba do Ifes situa-se na cidade de Ibatiba, localizada na mesorregião Sul Espírito-
santense, microrregião do Caparaó. Localiza-se a 171 km de Vitória, capital do estado, e conta com
uma  população  estimada  pelo  IBGE  de  cerca  de  25.000  habitantes.  Sua  principal  atividade
econômica é a agricultura, representada pelo cultivo do café.

Dados do IBGE (2010-2016) indicam que os municípios que compõem o Caparaó Capixaba, com
exceção  de  Guaçuí  e  Alegre,  estão  entre  aqueles  que  apresentam  os  menores  Índices  de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do estado. De acordo com diagnóstico feito para o
Plano  Territorial  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  e  Solidário  da  região  do  Caparaó
(PTDRSS, 2009), muito disso pode ser explicado por um quadro de estagnação econômica ligada
ao setor produtivo, baseado principalmente na cultura do café e na produção de leite (economia
rural), com baixa produtividade, baixa diversificação produtiva, falta de tecnologia apropriada, mau
uso dos recursos naturais e falta de qualificação profissional.

O território da região tem suas características físicas e ambientais intimamente relacionadas à Serra
do Caparaó, onde situa-se o Parque Nacional do Caparaó (abrangendo os municípios de Iúna, Irupi,
Ibitirama, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto), e o Parque Estadual da Cachoeira da
Fumaça (município de Alegre).  Sua topografia,  associada ao desmatamento de morros e matas
ciliares para atividades agrícolas (principalmente plantio de café), ocupação desordenada urbana e
rural e implantação de estradas mal planejadas, favorecem a ocorrência de erosão, implicando em
perda  de  solo,  dificuldades  de  locomoção  e  assoreamento  de  rios.  Além  disso,  os  problemas
ambientais são agravados pela perda de nascentes em função do desmatamento e do gado, assim
como  a  contaminação  dos  cursos  d'água  pelo  despejo  inadequado  de  efluentes  agrícolas  e
domésticos.

O campus Ibatiba do Ifes foi constituído com a finalidade de formar alunos na multidisciplinar área
do conhecimento  que  envolve  o  meio  ambiente,  oferecendo no presente  momento  dois  cursos
técnicos integrados ao ensino médio (Técnico em Florestas e Técnico em Meio Ambiente), um
curso de graduação (Engenharia Ambiental)  e um curso de especialização (Pós-graduação Lato
Sensu em Educação Ambiental e Sustentabilidade). 

Além da vocação de ensino e formação dos estudantes dos cursos regulares, a experiência que vem
sendo construída no setor de Extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito
Santo  Ifes  -  Campus  Ibatiba  é  de  conexão  com a  comunidade  de  entorno,  na  perspectiva  de
ampliação da qualidade da Educação básica na região do Caparaó. Esta construção está orientada
pelos objetivos propostos na legislação dos Institutos Federais, a nível nacional, e tem direcionado
suas ações tanto ao atendimento a estudantes do Ensino Fundamental II e Médio.

A robótica educacional consiste  de uma ferramenta multidisciplinar e interativa que desperta  a
criatividade  e  auxilia  as  crianças  a  desenvolverem habilidades  como capacidade  de  solucionar
problemas e facilidade de trabalhar em equipe. Tem forte potencial de ser um meio divertido para
fazer uma criança se interessar pelos assuntos  relacionados a indústria 4.0 ao mesmo tempo que
auxilia no aprendizado.  Pode melhorar a coordenação motora, ajudar em habilidades manuais e
criativas,  influenciando  positivamente  nas  competências  de  escrita.  Também  melhora  as
habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, o que ajuda na resolução de problemas por meio do
pensamento  computacional,  ou  seja,  definir  passos  claros  e  objetivos  dividindo  um  problema
grande em diversos subproblemas. O pensamento computacional vai muito além da programação e
pode em diversas situações da rotina do estudante.
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Segundo  Moran  (2004), a  presença  da  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (TIC)  no
ambiente  educacional  é  uma  alternativa  possível  de  superação  ou  de  alternativa  aos  limites
impostos  pelos  recursos historicamente utilizados,  como por exemplo quadrode-giz  e  materiais
impressos.  Conforme se vê em Rodarte (2014),  inserir  a robótica como ferramenta e auxílio a
aprendizagem  transforma  os  estudantes  em  protagonistas  do  aprender  com  a  ampliação  de
alternativas para interação dos conceitos para além da sala de aula. Além disto, possibilitam a ação
pedagógica  ativa,  induzindo o professor  a  atuar  como mediador  do processo de  aprendizagem
(Galvão et al., 2020).

A robótica educacional permite ao aluno a construção de conhecimento através de suas próprias
observações, gerando muito mais significado ao aprendizado (Maisonette, 2002).  A utilização da
robótica  na  educação  se  apresenta  com  o  intuito  de expandir  o  ambiente  de  aprendizagem,
permitindo que haja a integração de diversas disciplinas e a simulação do método científico, pois o
aluno formula uma hipótese, implementa, testa, observa e faz as devidas alterações para que o seu
“robô” funcione (Zilli, 2004)

Diante do exposto fica evidenciado que a robótica pode ser forte aliada no processo de aquisição do
conhecimento, pois possibilita uma aprendizagem ativa, dialogal e participativa, em que o aluno é o
sujeito  do seu processo de  aprendizagem. Permite  a  união de  vários  recursos  tecnológicos  em
situações de ensino-aprendizagem de uma forma lúdica e interessante  (Zilli, 2004). 

O presente projeto se justifica pela pujante necessidade de meios para a ampliação dos ambientes
de aprendizagem que se identifica em Ibatiba e região, com baixo índice de IDHM e IDEB das suas
escolas, além da necessidade de iniciativas que chamem atenção da sociedade para a necessidade
da consciência ambiental e, sobretudo, para alternativas de geração de renda para além dos métodos
tradicionais citados.

Sua  relevância  se  dá  pela  grande  carência  que  a  comunidade  possui  de  iniciativas  como esta
envolvendo a comunidade. Atualmente existem alguns poucos projetos relacionados a esportes e
música na cidade de Ibatiba com o apoio do Ifes em andamento, mas não se veem projetos que
tenham qualquer  relação  com indústria  4.0,  economia  criativa,  robótica  e  outros.  Assim,  este
projeto  se  coloca  como  grande  oportunidade  de  geração  de  conhecimento  e  competências
extremamente escassas na região.

1.4 Metodologia

O presente projeto  pretende mobilizar ações de cidadania e estimular hábitos de conscientização
ambiental em relação ao descarte de resíduos sólidos através do desenvolvimento do Ecobot, um
robô que faz a separação do “lixo” através das cores. O Ecobot constitui-se de um mecanismo de
conscientização social em relação ao descarte incorreto do lixo, exercitando assim uma reflexão
sobre a preservação ambiental. Este projeto pretende demonstrar que diversos problemas podem ser
evitados por meio de uma simples ação de jogar o lixo no local apropriado, como, por exemplo, os
impactos causados pelo alto volume dos aterros sanitários.

A programação do robô será feita utilizando os kits LEGO Mindstorms EV3, que possuem uma
linguagem em blocos e se organiza como fluxogramas, facilitando o aprendizado para os iniciantes
em  programação.  Este  Kit  dispõe  de  diversas  peças  semelhantes  a  elementos  de  máquinas
comumente  utilizados  na  indústria,  tais  como,  engrenagens,  pinos,  eixos  e  vigas,  além de  um
minicomputador que funciona como interface do robô com os seres humanos, motores, sensores de
luz, cor, toque e ultrassom.

O público-alvo é composto por alunos dos anos finais do ensino fundamental da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Maria Trindade Oliveira e possivelmente algumas escolas municipais
de ensino fundamental. Os alunos participantes serão divididos em 8 turmas com 24 integrantes
cada uma,  sendo duas turmas trabalhadas a  cada semestre.  Dentro das  turmas os alunos serão
divididos em duplas e cada dupla desenvolverá o seu próprio Ecobot. Cada turma terá uma carga
horária de 80 horas de atividades divididas em 8 horas semanais.
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Será  utilizada  a  metodologia  ativa  Design Thinking,  que permite  a  construção de  protótipos  e
programação, tirando o estudante da inércia, tornando-o um agente do seu desenvolvimento escolar
e de sua aprendizagem. Alinhando, dessa forma, o conhecimento teórico à prática e instigando os
estudantes a buscarem respostas em muitas outras disciplinas para desenvolverem seus projetos. A
conexão entre as duas propostas metodológicas amplia as possibilidades de uma formação integral
do estudante, de forma a prepará-lo para trabalhar de forma colaborativa na resolução de problemas
práticos da comunidade e formação profissional a que está inserido.

Esta atividade possibilitará aos alunos conhecer e aplicar o potencial  das tecnologias ligadas a
economia 4.0.  Embora seja  uma ferramenta desenvolvida de forma lúdica,  o  Ecobot  levará ao
aprendizado  de  programação  e  robótica,  além  da  aplicação  destas  técnicas  para  resolver  um
problema  tão  importante  da  sociedade.  Acredita-se  este  projeto  pode  estimular  os  alunos  a
desenvolverem suas habilidades e aplicarem estes conhecimentos em situações reais no futuro.

Os resultados do projeto, bem como o ecobot em si, serão apresentados na Feira do Conhecimento
Científico e Tecnológico do Caparaó (FECITEC), maior feira científica e tecnológica de Ibatiba e
cidades  vizinhas,  trazendo  assim  mais  estímulo  e  significado  para  o  trabalho  dos  alunos
participantes. 

2. DOS OBJETIVOS

O presente processo seletivo visa selecionar estudante que se interesse em atuar como instrutor no
projeto supramencionado. O aluno selecionado terá direito ao recebimento de uma  BOLSA DE
INICIAÇÃO À EXTENSÃO com início das atividades previsto para outubro de 2021 e previsão de
atuação até dezembro de 2022.

3. DAS VAGAS E ELEGIBILIDADE

3.1 Será selecionado um estudante para preenchimento de 01 vagas, devendo o candidato estar
disponível para atuação no projeto selecionado durante todo o seu período de execução, isto é, de
outubro de 2021 a dezembro de 2022. 

3.2 Podem inscrever-se todos os estudantes regularmente matriculados no curso de Bacharelado
em Engenharia Ambiental do Ifes - Campus Ibatiba.

3.3 A carga horária de dedicação do bolsista ao seu plano de trabalho será de 20h semanais.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição do(a) candidato(a) no presente processo seletivo simplificado implica, por sua
parte, total conhecimento do teor deste Edital, bem como a aceitação do que nele está contido.

4.2  As  inscrições  serão  realizadas  no  período  de  02/09/2021  a  20/09/2021,  pelo  e-mail  da
Diretoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Extensão  (DPPGE),  do  Ifes  –  Campus  Ibatiba:
dpe.ib@ifes.edu.br

4.3 Não será cobrada taxa de inscrição.

4.4 Para efetivar a inscrição neste processo seletivo simplificado é necessário que o candidato
envie para o e-mail indicado:

4.4.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido, conforme Anexo I.

4.4.2 Média global das disciplinas (arquivo em formato PDF).

4.5 O candidato que não apresentar a documentação obrigatória completa ou deixar de apresentá-la
no ato da inscrição não será considerado participante do processo seletivo.

4.6 Não haverá,  sob qualquer pretexto,  inscrição provisória, condicional ou com documentação
incompleta, nem por meio de correspondência postal, fax-símile ou via Internet;
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4.7 Será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que,
em qualquer tempo:

 4.7.1 Cometer falsidade ideológica com prova documental.

4.7.2 Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico,
estatístico, visual ou grafológico, ou outro.

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Este processo seletivo simplificado será constituído de: 

5.1.1 Etapa de envio da ficha de inscrição e documento comprobatório da Média global.
(Fase eliminatória).

5.1.2 Utilização da pontuação registrada no documento comprobatório da Média global para
classificação dos candidatos. (Fase classificatória: Valor 100 pontos) 

5.1.3  Entrevista. (Fase classificatória: Valor 100 pontos).

6. DO RESULTADO FINAL

6.1 A Classificação final dos candidatos será obtida pela média simples das notas alcançadas nas
atividades especificadas no item 5.
6.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência, para efeito de desempate,
o candidato que:

I - Obtiver maior rendimento na entrevista.

II - Obtiver maior rendimento na média global.

II - Tiver maior idade.

6.3 A previsão de divulgação do  resultado final deverá  ser  até  o  dia  24/09/2021,  no  site
http://ibatiba.ifes.edu.br  

7. DA REMUNERAÇÃO

7.1 O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentros reais), referente a uma bolsa da modalidade
ETG.

7.2 O valor da bolsa não poderá ser aumentado em nenhuma hipótese após a sua contratação e até
o final de sua vigência; 

7.3  A  atuação  do  candidato  enquanto  bolsista  não  configura  em  nenhuma  hipótese  vínculo
empregatício;

7.4 Não será permitido o pagamento com recursos orçamentários  deste projeto para quaisquer
tipos  de  remuneração  além do valor  da  bolsa,  a  título  de  auxílio,  tais  como os  destinados  a
alimentação, transporte ou manutenção de dependente;

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1  A  falsidade  de  afirmativas  e/ou  de  documentos,  ainda  que  verificada  posteriormente  à
realização do processo seletivo, implicará na eliminação sumária do candidato, sendo declarados
nula de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais
sanções de caráter judicial;

8.2 A contratação do candidato obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final;

8.3  Havendo  desistência  do  candidato  selecionado  para  a  efetivação  da  contratação  serão
observadas  as prerrogativas  do presente  Edital  sendo convocado,  quando possível,  o candidato
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subsequente.

8.4 O presente Edital terá validade de 18 (dezoito) meses após a publicação da homologação do
resultado final.

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do processo seletivo.

10. DO CRONOGRAMA

Evento Datas

Lançamento do edital 02/09/2021

Período de Inscrição 02/09/2021 a 20/09/2021

Datas das entrevistas 21/09/2021 a 24/09/2021

Resultado Preliminar 24/09/2021

Recursos 27/09/2021

Divulgação da Classificação Final e Homologação 28/09/2021

Início previsto de execução das bolsas 01/10/2021

Ibatiba, 02 de Agosto de 2021

Dihego de Oliveira Azevedo

Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

Portaria DOU 570/2019
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EDITAL DPPGE Nº 02/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS  PARA  PROJETO DE

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Projeto: Ecobot – O Robô Sustentável

Coordenador: Eglon Rhuan Salazar Guimarães

Nome do Candidato:

Identidade:

CPF:

Data de Nascimento:

Curso / Período:

Matrícula:

E-mail:

Telefone:

Solicito  à  Diretoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Extensão  do  Ifes,  a  minha  inscrição  neste

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE  BOLSISTA PARA O PROJETO APROVADO NO

EDITAL Nº 03/2020 – DE APOIO A INICIAÇÃO TECNOLÓGICA.

Declaro estar ciente e concordar plenamente com todos os termos do Edital DPPGE 01/2021.

______________________, ______ de setembro de 2021

                 _____________________________________

                  Assinatura do Candidato

Ibatiba - ES,______de_______________________de 2021.
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