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ANEXO IV 

Identificação da Proposta: 

 

 

 

 

PROJETO DE ENSINO - Orientação do SIGProj 

1. Introdução 

1.1 Identificação 

Título: Construção da coleção biológica didática de insetos e plantas  

Tipo de proposta: Projeto de Ensino 

Edital:  04/2016 - Bolsas de Ensino 2017 

Instituição: Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

Unidade Geral: IFRS – Campus Vacaria – Ensino 

Unidade de Origem: Ensino 

Início Previsto:  05/05/2017 

Término Previsto: 30/11/2017 

Tem recurso financeiro envolvido? ( x ) sim (  ) não 

 

1.2 Parcerias 

Instituição 

Nome: 

Sigla: 

Parceira: (  )interna à IES  (  )externa à IES 

Participação: 

 

1.3 Descrição 

 

Resumo: Insetos e plantas daninhas são importantes objetos de estudo nos cursos 

técnicos em agropecuária, agronomia e biologia. Estes materiais servem como fonte de 

identificação de espécies e permitem ao aluno rápida visualização e aprendizado sobre 

suas características morfológicas. Este projeto tem como objetivo principal organizar 

Programa (  )    Projeto ( x ) 

N° de Bolsas previstas: 2         

N° de Bolsas e a Carga horária correspondente:  

( ) Bolsas 4h   ( ) Bolsas 8h    ( x ) Bolsas 12h     ( ) Bolsas 16h 
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uma coleção didática de insetos e plantas daninhas envolvendo os alunos na coleta, 

identificação, montagem organização e conservação buscando, o aprimoramento da 

qualidade de ensino e pesquisa contribuindo na compreensão dos educandos diante dos 

conteúdos abordados em sala de aula. As atividades terão como base de estudos o 

campo e laboratório, tendo em vista que campo os alunos farão a coleta do material e no 

laboratório será realizada a identificação e as demais etapa do processo. Como 

resultados espera-se a construção de uma coleção entomológica didática, além de 

exemplares das principais espécies plantas daninhas existentes na região de atuação do 

IFRS Campus Vacaria. A efetivação das coleções além de servir como fonte de estudo e 

pesquisa para os alunos da instituição, passa a ser também um instrumento de 

observação e consulta para a comunidade externa. Ressalta-se, a necessidade de 

envolvimento dos alunos na construção da coleção didática como parte do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Palavras chave: Material didático, Insetos pragas, Fitossanidade 

 

 

1.3.1 Justificativa 

O Campus Vacaria se caracteriza como uma unidade em implantação, formando 

seu quadro docente e técnico administrativo, bem como buscando sua inserção na 

comunidade na qual está instalado. Neste sentido, pautado no compromisso em buscar a 

qualidade dos serviços educacionais prestados à comunidade local e regional impulsiona 

as atividades de capacitação do Campus. Acredita-se, que é necessária uma coleção 

didática entomológica e de plantas daninhas para ensino-aprendizagem dos alunos, 

considerando a Missão do IFRS em promover a educação profissional, científica e 

tecnológica em todos os níveis e modalidades, através da articulação entre ensino e 

pesquisa.   

O projeto de construção da coleção didática será realizado ao longo de todo o 

ano de 2017, em períodos planejados no contra turno das aulas, promovendo reuniões, 
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idas a campo com os alunos, práticas no laboratório e orientações sobre os 

procedimentos de cada etapa.  

Por fim, a organização e a disponibilidade de uma coleção Entomológica no 

Campus Vacaria representa fonte permanente de pesquisa, extensão e ensino. Portanto, 

o trabalho visa recuperar, montar e conservar a coleção biológica para fins científicos e 

didáticos, juntamente com a constante renovação de alunos que se disporem e 

preencherem os critérios solicitados.  

 

 

1.3.2 Fundamentação Teórica  

 

As coleções biológicas constituem-se de materiais biológicos (organismos ou 

partes desses) devidamente tratados, conservados, organizados e sistematizados, cujas 

finalidades são: científica, didática de serviço, entre outras.  

Uma coleção entomológica não é apenas uma entidade estática para visitação e 

admiração de insetos coloridos. Apesar do notável valor estético, uma coleção biológica 

é, antes de qualquer coisa, uma ferramenta de ensino aprendizagem, um banco de dados 

que permite o desenvolvimento de inúmeras pesquisas estratégicas para ecologia, 

biogeografia e conservação. As coleções biológicas, em geral, detêm informações 

fundamentais para que o País possa cumprir os compromissos e tratados internacionais 

já firmados (CAMARGO, 2009). 

Coleções entomológicas desempenham papel essencial para o estudo dos 

insetos. Os dados, quando organizados, georeferenciados e sistematizados, fornecem 

informações fundamentais para vários estudos, tais como padrões de distribuição 

geográfica, biodiversidade, ciclos biológicos, controle de pragas, exigências ecológicas, 

mudanças ambientais e saúde humana (CAMARGO, 2005a). 

Sabe-se que a diversidade biológica, além de ser de grande importância na 

manutenção da vida na Terra, é fundamental para atender às necessidades básicas do 

homem (saúde e alimentação, por exemplo). A biodiversidade constitui um patrimônio 

nacional que deve ser salvaguardado, sendo sua conservação estratégica para o 

desenvolvimento de uma nação. Nesse sentido, as coleções devem ser vistas como 
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patrimônio memorial da diversidade biológica do País, sendo bancos de dados 

essenciais para o desenvolvimento científico, tecnológico e para a segurança nacional. 

 

 

1.3.3 Objetivos (Geral e Específicos) 

Objetivo Geral 

Construir coleções biológicas de insetos e plantas daninhas, como ferramenta 

didático pedagógica para as atividades de ensino e pesquisa, visando a capacitação 

técnica e profissional dos alunos e docentes da equipe do Campus Vacaria.  

  

Objetivo Específicos 

 Qualificar alunos na montagem de coleções entomológicas e plantas; 

 Proporcionar a correta identificação de insetos pragas agrícolas e plantas 

daninhas; 

 Desenvolver habilidades e competências interpessoais; 

 Promover aulas práticas com os discentes dos diferentes cursos, utilizando o 

material coletado. 

 

 

1.3.4 Metodologia 

O trabalho será realizado ao longo do ano de 2017 seguindo etapas apresentadas 

no decorrer do texto, tendo como base inicial o planejamento. Nesta etapa, os alunos e o 

professor efetuarão pesquisas bibliográficas, referente as espécies de insetos que 

servirão de amostra. Na etapa seguinte, será realizada a coleta de insetos e plantas 

utilizando diferentes tipos de redes e armadilhas, por meio de coleta direta em plantas e 

sob pedras. Para a preservação temporária dos insetos antes da montagem da coleção, 

será utilizado álcool 70%. Na montagem da coleção os insetos serão acomodados em 

caixas de papelão. Dentro da caixa, serão colocados naftalina ou algum produto anti-

mofo. A coleção de insetos estará completa e/ou concluída quando ocorrer a 

identificação dos espécimes coletados e expostos, com informações sobre a data, o local 
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da coleta, o nome do coletor, bem como informações sobre o habitat ou a planta onde o 

inseto foi coletado. Etiquetas para esta finalidade serão feitas com pequenos retângulos 

de papel branco e resistente, os dados na etiqueta serão descritos de modo legível. 

As plantas daninhas serão coletadas, identificadas e acondicionadas entre jornais 

para secagem em estufa de circulação de ar a 60º C durante 48 horas. Após isso, 

guardadas em pastas de plástico transparente, que posteriormente ficarão expostas para 

consulta e visualização.  

Poderão se inscrever para concorrer as bolsas, prioritariamente alunos que já 

cursaram ou estejam cursando disciplinas da área. Alunos que desenvolvem ou já 

desenvolveram trabalhos semelhantes. Outros critérios também serão observados como 

a assiduidade e participação nas aulas, rendimento e interesse pelos temas.   

As coleções de plantas e insetos permanecerão no laboratório didático do 

Campus Vacaria e serão divulgadas no IFRS por meio de visitas, aulas, resumos para 

apresentação na mostra de conhecimento promovido pelo Campus, salão de pesquisa, 

extensão e congressos. Para a comunidade externa, a divulgação será realizada por meio 

da exposição de amostras em feiras e eventos locais. 
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1.3.6 Observações 

 

Os bolsistas terão, papel fundamental em todas as etapas da organização e 

construção das coleções biológicas. Eles também serão responsáveis pela manutenção, 

conservação, registro fotográficos, documentos, elaboração e disponibilização de 

materiais de apoio. Após, a realização de cada etapa será feita uma avaliação a qual os 

bolsistas farão relatórios, tabelas e gráficos. 

 

 

1.4 Outros Produtos Acadêmicos 

 

Gera Publicações e Outros Produtos Acadêmicos: ( x ) sim  (  ) não 

Em caso afirmativo, especificar qual(is). 

 

Resumos simples, resumos expandidos, artigos e apresentações em simpósios de 

iniciação científica e congressos. 

 

 

1.5 Anexos 
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2 Equipe de Execução 

2.1 Membros 

Docentes do IFRS 

Nome Regime de 

Contrato 

CH Total do 

Projeto 

Funções1 

Rafael Roberto 

Dallegrave 

Negretti 

DE 168 horas Coordenador 

Lidiane Borges 

Dias de Moraes 

DE 40 horas Colaborador 

Gabriel Marques DE 40 horas Colaborador 

 

Discentes do IFRS 

Nome CH Total do 

Projeto 

Funções2 

Bolsistas a ser 

selecionados 

  

 

Técnico-administrativo do IFRS 

Nome CH Total do 

Projeto 

Funções3 

   

 

                                                             
1 Funções do Docente: Coordenador; Colaborador; Orientador. 

2 Funções do Discente: Voluntário; Aluno Bolsista. 

3 Funções do Técnico-administrativo: Coordenador; Colaborador; Orientador. 
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Outros Membros Externos ao IFRS 

Nome Regime de 

Contrato 

Instituição CH Total Funções4 

     

     

     

 

    2.2 Cronograma de Atividades Gerais: 

Atividade(s) Início Final Duração Responsável 

ETAPA 01. 
Coleta de 
Insetos e plantas 

05/05/17 30/11/17 220 horas Rafael Negretti 

ETAPA 02. 
Classificação, 
identificação, 
montagem e 
conservação de 
insetos e plantas 

05/06/17 30/011/17 400 horas Rafael Negretti 

ETAPA 03 

relatórios e 

resumos 

05/10/17 30/11/17 20 horas Rafael Negretti 

 

3 Receita 

   3.1 Recursos da IES 

   3.3 Recurso de Terceiros 

   3.4 Receita Consolidada 

 

                                                             
4 Funções do Membro Externo: Colaborador; Voluntário. 
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4 Despesas 

   4.1 Diárias  

   4.2 Material de Consumo 

   4.3 Passagem 

   4.4 Serviços de Terceiros – Física 

   4.5 Serviços de Terceiros  – Jurídica 

   4.6 Material Permanente 

   4.7 Outras Despesas 

   4.8 Resolução Financeira 

   4.9 Orçamento Consolidado 
   


