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Dentre as conquistas 
realizadas nesse mês, 
destacamos o início de um 
novo ciclo do Programa 
de Monitoramento da 
Biodiversidade Aquática 
(PMBA), essa renovação traz 
muita novidade e melhoria, 
entre elas a formalização de 
uma equipe específica para 

integração de dados.
A FEST tem a inovação 
como um de seus pilares, e 
entende que esse assunto 
deve ser introduzido ainda 
no período escolar. Por 
isso, apoia programas 
como o de extensão 
“Robótica Educacional”, 
do Centro de Ciências da 
Ufes, voltado para alunos 
de altas habilidades de 

escola pública,  municipal e 
estadual, e escola particular.
Desde 1975, o Centro     
Educacional Infantil – Criarte 
presta com excelência 
serviço de pré-escola para 
crianças de servidores 
da Ufes e também da 
comunidade em geral, 
impactando positivamente 
diversas famílias. Em 
decorrência da data de 

início do calendário de 
aulas, foi necessário o apoio 
da FEST para fornecimento 
de alimentação para 
estudantes.
De estagiário a gestor, 
conheça o colaborador 
Gabriel Yeye, Arquivista, que 
atua há 8 anos na Fundação. 
Saiba mais sobre esses 
assuntos  nesssa edição, boa 
leitura!

PMBA inicia sua 
nova fase 
No mês de agosto foi iniciado 
o novo ciclo do Programa de 
Monitoramento da Biodiversi-
dade Aquática (PMBA), com a  
vigência de 23 meses, garan-
tindo a continuidade do mo-
nitoramento até 2024. Com 
esta nova duração, pretende-
-se ao longo dos anos, mode-
lar a dinâmica ecossistêmica, 
gerando subsídios para a im-
plementação de estratégias 
de planejamento e conserva-
ção da biodiversidade.

Neste novo ciclo, a estrutura 
de gerenciamento do Projeto 
PMBA foi dividida em Portfó-
lios, organizadas em três (03) 
Ambientes: (i) dulcícola; (ii) 
costeiro e (iii) marinho, porém 
com possibilidade de novas 
inserções de temas. Cada 
Ambiente, por sua vez, é sub-
dividido em vinte e dois (22) 
Projetos (ou áreas temáticas 
técnicas) e estes, por sua vez, 
em vários Subprojetos.

Com esta nova duração, pre-
tende-se ao longo dos anos, 
modelar a dinâmica   
ecossistêmica, gerando sub-
sídios para a implementação 
de estratégias de planeja-
mento e conservação da bio-
diversidade.

Neste novo formato, foram 
alteradas também a malha e 
frequência amostrais como 
forma de otimização e apri-
moramento da pesquisa, com 
base na avaliação evolutiva 
das consequências do apor-
te de rejeito de mineração 
ao longo dos anos anteriores 
da pesquisa. Dessa forma, fo-

ram identificados e mantidos 
locais prioritários que irão 
auxiliar o plano de manejo, 
mitigação e recuperação de 
danos aos ambientes e ecos-
sistemas. 

Outro destaque na nova fase 
do PMBA é a formalização 
de uma equipe específica 
para atuar na integração dos 
dados, que permitirá avaliar 
continuamente a interação 
entre os diversos componen-
tes da biodiversidade e seus 
ecossistemas, compilando 
todas as informações geradas 
pelas diversas áreas de pes-

quisa (temas) do programa, 
permitindo, assim, interações 
teóricas e práticas e possibi-
litando uma gestão mais efi-
ciente no compartilhamento 
e integração dos dados.  

A Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) participa 
como anuente e gestora da 
equipe multidisciplinar em 
diversas áreas relacionadas à 
implementação do PMBA e 
tem a Fundação Espírito-san-
tense de Tecnologia (FEST) 
como gestora administrativo-
-gerencial do programa. 

Gabriel N. 
Yeye

FEST presta 
auxílio à 
Criarte para 
alimentação das 
crianças 

A Fundação Espírito-santense 
de Tecnologia (FEST) custeou 
a alimentação das crianças 
do Centro de Educação 
Infantil - Criarte/Ufes por 
um período de três meses. 
“O apoio foi de fundamental 
importância para manter o 
direito à alimentação das 
crianças durante o período 

em que o Restaurante 
Universitário (RU) estava com 
suas atividades paralisadas”, 
destacou a coordenadora da 
escola, Maria José Rassele 
Soprani. 
A Criarte depende do 
fornecimento de alimentos 
pelo RU, que se encontrava 
fechado desde a pandemia. 
O calendário de retomada 
das aulas da Criarte foi 
iniciado três meses antes do 
calendário universitário e do 
retorno das atividades do 
RU, deixando uma lacuna no 
fornecimento de alimentos 
nesse período. 

Diante disso, o reitor Paulo 
Sérgio Vargas solicitou apoio 
da FEST, que prontamente se 
mobilizou institucionalmente 
com o aporte de recurso para 
suprir a demanda. De acordo 
com o Superintendente da 
FEST, Armando Biondo, a 
Fundação tem a obrigação 
institucional de apoiar a 
universidade em tudo que lhe 
for possível: “A Criarte é uma 
escola que já ajudou e ajuda 
muitas famílias de servidores 
e alunos da Ufes. 
Eu fico muito satisfeito em 
poder contribuir como 
instituição FEST e tenho uma 

relação especial com a escola 
pois minhas filhas estudaram 
lá”, ressaltou. 

Durante o período de auxílio, 
a FEST contribuiu com 
cerca de R$ 20 mil para a 
compra de laticínios, carnes, 
frutas, verduras e produtos 
não perecíveis, que foram 
utilizados nas duas refeições 
diárias (almoço e jantar) de 
104 crianças, de 2 a 5 anos. 
Atualmente a Criarte está 
aberta para comunidade em 
geral por sorteio de vagas 
que acontece todos os anos.

FEST apoia 
Programa 
Robótica 
Educacional 

Desenvolvido na 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) desde 
1996, o Programa de extensão 
“Robótica Educacional” 
oferece oportunidade de 
contato com ferramentas 
tecnológicas para a 
construção de robôs aos 
alunos de escolas públicas e 
particulares.

As aulas de robótica são 
ministradas no Núcleo de 
Ciências da Ufes, no campus 
universário de Goiabeiras, e 
contam com a parceria do 
Governo do Estado do Espírito 
Santo e da Fundação Espírito-
santense de Tecnologia 
(FEST). “Esse contato com 
a ciência dá oportunidade 
aos alunos a aprenderem 

sobre mecânica, elétrica, 
programação e montagem”, 
explica a coordenadora do 
programa Simone Clarindo. 
O aprendizado tem ajudado 
os alunos também em sala 
de aula, na escola regular 
pois as tecnologias aplicadas 
ao ensino têm sido uma 
importante ferramenta não 
só de desenvolvimento 
acadêmico como também 
social e cognitivo. “Muitos 
dos nossos alunos são 
crianças e adolescentes 
com altas habilidades e 
superdotação que encontram 
aqui um estímulo para 
complementação do ensino 
em sala de aula”, acrescenta 
Clarindo.

Ligado desde 2019 ao Centro 
de Ciências Exatas (CCE), 
o Programa de extensão 
Robótica Educacional faz 
parte também do  programa 
de “Ciência Móvel”, um espaço 
interativo de descoberta, 
reflexão e encantamento 

pela ciência, que pretende 
difundir a produção científica 
da universidade e popularizá-
la através de atividades 
transdisciplinares e inclusão 
social. Este ano, os alunos do 
projeto foram medalhistas 
de ouro do Idea 2022 Solnok, 
em Szolnok, Hungria, com o 
projeto Robótica com Sucata.

O Programa Robótica 
Educacional atende hoje 

mais de 20 alunos de 
escolas estaduais e possui 
capacidade de 15 alunos por 
turma. As aulas acontecem 
segundas e quintas (13h30 às 
16h), nas terças e quartas pela 
manhã (9h às 16h) e sexta 
(9h às 12h). Para se inscrever 
basta entrar em contato pelo 
e-mail : simoneclarindo@
hotmail.com. 

Gabriel Nascimento Yeye 
trabalha na FEST há 8 
anos. Arquivista, formado 
pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), 
ingressou como estagiário 
e hoje é o responsável pela 
gestão dos documentos da 
fundação. Para ele, o trabalho 
de arquivologia é muito 
importante pois guarda toda 
memória da Fundação. “Gosto 
de trabalhar no arquivo e vejo 

como estamos avançando 
durante os anos. Agora, 
estamos implementando o 
Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos 
(SGED) para otimizar nosso 
trabalho, facilitando o controle, 
armazenamento e até mesmo 
a recuperação de documentos. 
Tudo isso, de uma forma segura 
e confiável e que acomodará 
todo o acervo documental      
existente na Fundação”, explica 


