
Programa de Extensão Aedes Zero:                                                                    
prevenção à dengue, chikungunya e zika. 

 
 

O Programa de Extensão Aedes Zero: prevenção à dengue, chikungunya e zika está com 
inscrições abertas para seleção de um aluno bolsista, que deve dispor de 20 horas 
semanais para a realização de atividades no programa. A bolsa será fornecida pela 
PROEX, através do edital PIBEX 2020.  
 
O Programa é coordenado pelo Professor Luiz Antonio Fávero Filho (DCS). O aluno 
realizará ações em conjunto com a Professora Karina Schmidt Furieri – DCAB 
(coordenadora do Projeto de Inspeção Compartilhada), a servidora Andréia Carolina L. 
Ribeiro (Coordenadora da Comissão de Combate ao Aedes aegypti do Ceunes) e demais 
participantes.  
 
 
Público Alvo: Alunos do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, que estejam 
cursando Graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado ou Licenciatura), Farmácia ou 
Enfermagem.   

 
 
Inscrições:  De 29/09/20 a 02/10/20 (sexta-feira).  

Como se inscrever:  

1) Envie o seu comprovante de matrícula e histórico escolar para o e-mail 

comissaoaedesceunes@gmail.com , até as 23:59 de 02/10/2020. 

2) Preencha o formulário abaixo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxx2lu5I2UB4pGAhjKkFCRdoiWiTWqwRMv7

rVwnNFP_sFOZA/viewform 

Obs: Copie e cole o link completo no navegador para acessar o formulário. Caso tenha 

alguma dificuldade de acesso entre em contato conosco.  

 

Carga horária: 
 
O bolsista deverá cumprir 20 horas semanais de atividades.  
 
O horário das atividades será definido em conjunto com o coordenador, levando em conta 
a grade de disciplinas do aluno. Durante o período de suspensão das atividades 
presenciais, as atividades serão realizadas de forma remota. Quando houver retorno a 
atividades presenciais, uma parte das atividades permanecerão sendo realizadas de 
forma remota.  
 
 
Sobre a bolsa:  
 
A bolsa será recebida pelas atividades realizadas no período de 01/10/2020 a 30/09/2021. 



O aluno deverá realizar atividades inclusive no período de férias acadêmicas. O valor 
atual da bolsa é de 400 (quatrocentos) reais mensais.  
 
De acordo com a normativa 01/2017 da PROEX, o aluno não pode manter vínculo 
empregatício ou estágio remunerado, e não pode acumular a bolsa PIBEx com qualquer 
outro tipo de bolsa de fomento proveniente de órgãos públicos, à exceção das bolsas do 
PROAES (Programa de Assistência Estudantil) da UFES, sob pena de ressarcimento das 
quantias recebidas; 
 
 
Seleção:  A seleção será feita com base nas informações contidas no formulário e no 
histórico escolar. Diversos critérios serão avaliados, entre os quais: justificativa para 
participação (maior peso na seleção), desempenho escolar, período que está no curso, 
disponibilidade de horário, atividades prévias realizadas e a condição social do aluno. 
Caso seja necessário, serão realizadas entrevistas com os 5 primeiros colocados (online).  
 
Data prevista para divulgação do resultado: 
 
05 ou 06/10/2020 
 
Entrega de documentos ao coordenador:  
 
Logo após a divulgação do resultado. No máximo até 07/10/2020  
 
 
Início previsto das atividades:     
 
Início de Outubro/2020 
 
Atividades a serem desempenhadas pelo aluno:  
 
- Participar das diversas ações de conscientização da comunidade acadêmica e a 
comunidade externa quanto a prevenção das arboviroses (dengue, zika, chikungunya e 
febre amarela) programadas em conjunto com a equipe do programa.  
 
- Participar em reuniões para planejamento, acompanhamento e organização das ações a 
serem realizadas, em conjunto com o Projeto de Extensão Inspeção Compartilhada; 
controle do Aedes aegypti no CEUNES e a Comissão de Combate ao Aedes aegypti do 
Ceunes. 
 
- Elaborar e compartilhar publicações relevantes aos objetivos do programa no site do 
Ceunes, em páginas/grupos específicas do facebook e instagram e através de whatsapp.  
 
- Contribuir com a elaboração de sítio específico do Programa de Extensão no site do 
Ceunes, para divulgação de informações de conteúdos educativos e científicos sobre a 
prevenção e o controle das arboviroses transmitidas pelo mosquito. 
 
- Realização de estudos dirigidos e debates entre os participantes do programa, do 
projeto de extensão Inspeção Compartilhada e outros membros da comunidade 
universitária sobre temas relativos ao programa. 

- Promoção de atividades educativas específicas ao período de recepção de calouros. 



- Atividades de conscientização quanto a destinação adequada de resíduos no Campus 

pela comunidade e melhoria da qualidade de vida, em parceria com outros projetos de 

extensão.  

- Outras atividades podem vir a ser desenvolvidas, conforme planejamento e 

disponibilidade da equipe.  

 
 
Fale conosco:  
 
Estamos disponíveis para o esclarecimento de dúvidas pelo e-mail 
comissaoaedesceunes@gmail.com   
 
Mais informações sobre o Programa de Extensão: 
 
 
Programa de Extensão Aedes Zero: prevenção a dengue, chikungunya e zika.  
https://projetos.ufes.br/#/projetos/634/informacoes  
 
 
Projeto de Inspeção compartilhada: controle do Aedes aegypti no CEUNES. 
https://projetos.ufes.br/#/projetos/228/informacoes 
 

Facebook:  

https://www.facebook.com/comissaoaedesceunes/ 

Instagram:  
 
@aedesceunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


