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Campus
SER
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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Sensibilização Ambiental a partir da Observação de Aves / Projeto
Passarinhar

Grande Área de Conhecimento
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Área de Conhecimento
BIOLOGIA GERAL

Período de Execução: 
Início: 19/11/2021 | Término: 
30/06/2022

Possui Cunho Social: 
Não

Possui acordo de cooperação
internacional vigente:

Não

Nome do Responsável (Coordenador)
Jose Alexandre da Silva (2331460)
(Servidor)

Matrícula
   

Vínculo
Voluntário

Titulação
   

Departamento de Lotação
   

Telefone
   

E-mail
   

EQUIPE PARTICIPANTE

Professores e/ou Técnicos Administrativos do IFBAIANO

Membro Contatos Bolsista Titulação

Nome:
Jose Alexandre da Silva

Matrícula:
2331460

Tel.:
(75) 98873-8060 

E-mail:
jose.alexandre@ifbaiano.edu.br

Não ESPECIALIZACAO NIVEL SUPERIOR

Nome:
Patricia Oliveira dos Santos

Matrícula:
1871146

Tel.:
(71) 9210-1355 

E-mail:
patricia.santos@ifbaiano.edu.br

Não DOUTORADO



Estudantes do IFBAIANO

Membro Contatos Bolsista Curso

Nome:
Jackeline Anunciacao
Sales

Matrícula:
20191SER04GL0011

Tel.:
E-mail:

20191SER04GL0011@alunos.ifbaiano.edu.br
Sim Licenciatura em Ciências

Biológicas

CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Público Alvo Quantidade Prevista de Pessoas a
Atender

Quantidade de Pessoas
Atendidas

Descrição do Público-
Alvo

Público Externo do
Instituto 300 - -

CUSTO TOTAL DO PROJETO

R$ - 

METAS

1 - Divulgação dos dados
2 - Confecção da Cartilha e Banners
3 - Divulgação por meio das redes sociais
4 - Divulgação do Projeto (aulas on-line e lives)
5 - Oficina de Educação Ambiental nas Escolas
6 - Passarinhagem (observação de aves)
7 - Escrita e finalização do relatório do projeto

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

1 1

divulgação dos dados do
levantamento da
biodiversidade da avifauna
obtidos no projeto de
pesquisa passarinhar

Popularização
dos resultados,
envolver a
comunidade
por meio de
ações de
educação
ambiental

não se
aplica 30 19/11/2021 20/12/2021



Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

2 2

Confecção da cartilha e
banners com as espécies de
aves registradas na área de
estudo Foi necessário
adiar essa etapa, devido a
falta de registros
fotográficos de algumas
espécies de aves para
compor a cartilha, onde as
algumas não ficaram
nitidas ou mesmo
obtivemos registros
sonoros e visual e não
conseguimos o
fotográfico, interferindo
assim para a conclusão,
porém já está na etapa de
revisão da cartilha e assim
que finalizar estaremos
fazendo a impressão das
cartilhas e banners, para
então estar distribuindo
para comunidade, em
especial para as que
residem no entorno da
Reserva Ambiental Barra
do Vento. 

Construção da
cartilha e
banners das
espécies de
aves
registradas na
área de
estudo. : 2

não se
aplica 40

Previsto para
19/11/2021 | 
Iniciado em
19/11/2021

Previsto para  
10/01/2022 | 
Concluído em
20/05/2022

3 3

compartilhar os registros
obtidos em sites
especializados (WikiAves) e
no Instagram (rede social do
projeto) Estamos
compartilhando todas as
atividades do projeto no
Instagram @passarinhar
através do endereço
https://
www.instagram.com/
projetopassarinhar/ e
todas as espécies
registradas na Reserva
Ambiental estamos
compartilhando também
na plataforma WikiAves,
sendo o endereço
eletrônico: https://
www.wikiaves.com.br/
perfil_alexandre_interprete
ou https://
www.wikiaves.com.br/
especies.php?
t=c&c=2930501 Dessa
maneira, até o presente
momento (18.04.22),
compartilhamos pelos
Instagram mais de 70
postagens e pela
plataforma WikiAves mais
de 80 espécies
compartilhadas, aos quais
estão presentes na
Reserva Ambiental Barra
do Vento Vale destacar
também que estamos com
mais de 400 seguidores
pela página do Instagram.
No entanto iremos com
essa atividade até o final
do projeto. 

Apresentação
dos registros
fotográficos,
com as
informações
relativas à
conservação
da diversidade
das aves e
curiosidades
sobre as
espécies, além
de fomentar
principalmente
a
sensibilização
entre os
participantes
em relação a
conservação
de área nativa
para proteção
ambiental. : 1

não se
aplica 150

Previsto para
19/11/2021 | 
Iniciado em
19/11/2021

Previsto para  
30/06/2022 | 
Concluído em
18/04/2022



Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

4 4
Divulgar o projeto em
encontros on-lines (aulas,
eventos e lives)

buscar
sensibilizar os
participantes a
cerca da
temática e
atrair pessoas
interessadas
com o tema.

não se
aplica 21 02/12/2021 20/06/2022

5 5
promover oficinas de
educação ambiental nas
escolas

sensibilizar os
participantes
através da
educação
ambiental
fomentado a
partir da
observação de
aves,
apresentando
os resultados
do projeto e a
importância
ecológica da
atividade de
passarinhagem
principalmente
para estudos
da
biodiversidade
local e
regional.

não se
aplica 10 10/01/2022 20/06/2022

6 6
Organizar encontros de
passarinhagem (observação
de aves)

fomentar a
conservação
das espécies,
bem como dos
seus Habitats

não se
aplica 12 10/01/2022 20/06/2022

7 7 Descrever e finalizar o
relatório final do projeto

apresentar os
resultados
obtidos ao
longo do
projeto e
prestação de
contas.

não se
aplica 1 20/06/2022 30/06/2022
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