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O Incaper oferece para o estudante toda a estrutura necessária para a prática 
pedagógica em um ambiente que proporciona contato direto com profissionais das 
diversas áreas de conhecimento.

O estágio supervisionado obrigatório não é remunerado e é realizado a partir do 
convênio entre a Instituição de Ensino e a autarquia para estudantes de nível médio 
ou superior que precisam de carga horária para concluir os estudos. É voltado 
estudantes de nível superior e técnico nas áreas de Agronomia, Química, 
Biologia e Ambiental. 

A duração desse tipo de estágio é de acordo com a disponibilidade do técnico 
responsável da unidade do Instituto onde será realizado o estágio e co
necessidade de carga horária do estudante.

 

PERFIL DO ESTUDANTE

É voltado para estudantes de nível superior e técnico nas áreas de Agronomia, 
Química, Biologia e Ambiental.

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

� Seguro de vida ; trazer o número da apólice (tem 
aluno); 

� Termo de compromisso de estágio
� Carta de apresentação

instituição; 
� Carta de autorização
� O estudante não pode

(principalmente o Seguro de Vida);
� O chefe da unidade do Incaper (local do estágio) é quem assina como 

responsável pelo Incaper;
� A documentação fica arquivada no local do estágio (excet

for na sede, ocasião em que a documentação deve ser encaminhada ao 
DRH); 

� É importante destacar que o Incaper não assume qualquer ônus, estando o 
estagiário sem vínculo empregatício.
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O Incaper oferece para o estudante toda a estrutura necessária para a prática 
pedagógica em um ambiente que proporciona contato direto com profissionais das 

conhecimento. 

O estágio supervisionado obrigatório não é remunerado e é realizado a partir do 
convênio entre a Instituição de Ensino e a autarquia para estudantes de nível médio 
ou superior que precisam de carga horária para concluir os estudos. É voltado 
estudantes de nível superior e técnico nas áreas de Agronomia, Química, 

A duração desse tipo de estágio é de acordo com a disponibilidade do técnico 
responsável da unidade do Instituto onde será realizado o estágio e co
necessidade de carga horária do estudante.  

PERFIL DO ESTUDANTE 

É voltado para estudantes de nível superior e técnico nas áreas de Agronomia, 
Química, Biologia e Ambiental. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

; trazer o número da apólice (tem universidade que faz para o 

Termo de compromisso de estágio  (conforme normas da sua instituição);
Carta de apresentação  do seu orientador ou coordenador de estágio da sua 

Carta de autorização  dos responsáveis se menor de 18 anos;
não pode  iniciar o estágio sem apresentar os dois documentos 

(principalmente o Seguro de Vida); 
O chefe da unidade do Incaper (local do estágio) é quem assina como 
responsável pelo Incaper; 
A documentação fica arquivada no local do estágio (excet
for na sede, ocasião em que a documentação deve ser encaminhada ao 

É importante destacar que o Incaper não assume qualquer ônus, estando o 
estagiário sem vínculo empregatício. 
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O Incaper oferece para o estudante toda a estrutura necessária para a prática 
pedagógica em um ambiente que proporciona contato direto com profissionais das 

O estágio supervisionado obrigatório não é remunerado e é realizado a partir do 
convênio entre a Instituição de Ensino e a autarquia para estudantes de nível médio 
ou superior que precisam de carga horária para concluir os estudos. É voltado para 
estudantes de nível superior e técnico nas áreas de Agronomia, Química, Farmácia, 

A duração desse tipo de estágio é de acordo com a disponibilidade do técnico 
responsável da unidade do Instituto onde será realizado o estágio e com a 

É voltado para estudantes de nível superior e técnico nas áreas de Agronomia, 

universidade que faz para o 

(conforme normas da sua instituição); 
do seu orientador ou coordenador de estágio da sua 

dos responsáveis se menor de 18 anos; 
iniciar o estágio sem apresentar os dois documentos 

O chefe da unidade do Incaper (local do estágio) é quem assina como 

A documentação fica arquivada no local do estágio (exceto quando o estágio 
for na sede, ocasião em que a documentação deve ser encaminhada ao 

É importante destacar que o Incaper não assume qualquer ônus, estando o 
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OBS: O pretendente ao estágio tem que ter
além de ver qual a área de seu interesse.

 

 

OFERTAS DE VAGAS/ÁREAS/PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:

São 46 vagas  disponíveis que estão distribuídas nas 

 

1- Agroecologia, com foco em SAFs, compostagem, apicul tura e avicultura: 

Supervisores/contato : 
                                      Maíra Formentini Ribeiro
                                      Alex Fabian Rabelo Teixeira

2- Fisiologia vegetal e pós
e campo, em experimentos com cafeicultura, pipericu ltura, 
abacaxicultura e mandiocultura: 

Supervisores/contato:  
                          José Altino Machado filho

3- Melhoramento Vegetal, com atividades em laboratório , viveiro e campo, 
em experimentos de 

Supervisores/contato:  

4- Entomologia, com foco em mamão e café envolvendo at ividades em 
laboratório, viveiro e 

Supervisores/contato:  

5- Fitopatologia, com foco em mamão e café envolvendo atividades em 
laboratório, viveiro e campo: 

Supervisores/contato:  
                            Inobert de Melo Lima 

6- Fruticultura (cultura de mamoeiro):

Supervisores/contato:  
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OBS: O pretendente ao estágio tem que ter  o aceite do pesquisador do CPDI
além de ver qual a área de seu interesse.  

OFERTAS DE VAGAS/ÁREAS/PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:

disponíveis que estão distribuídas nas seguintes áreas:

Agroecologia, com foco em SAFs, compostagem, apicul tura e avicultura: 

: Eduardo Ferreira Sales - (027) 3371-5105
Maíra Formentini Ribeiro - (027) 3371-1983
Alex Fabian Rabelo Teixeira - (027) 3371

Fisiologia vegetal e pós -colheita, com atividades em laboratório, viveiro 
e campo, em experimentos com cafeicultura, pipericu ltura, 
abacaxicultura e mandiocultura:  

 Sara Dousseau Arantes - (027) 3371-5145/4868
José Altino Machado filho - (027) 3371-4595

Melhoramento Vegetal, com atividades em laboratório , viveiro e campo, 
em experimentos de melhoramento da pimenteira-do- reino:

 Lúcio de Oliveira Arantes – (027) 3371-5171

Entomologia, com foco em mamão e café envolvendo at ividades em 
laboratório, viveiro e campo:  

 Renan Batista Queiroz – (027) 3371-4803

Fitopatologia, com foco em mamão e café envolvendo atividades em 
laboratório, viveiro e campo:  

 Enilton Nascimento de Santana – (027) 3371
Inobert de Melo Lima                  - (027) 3371

Fruticultura (cultura de mamoeiro):   

 Fabíola Lacerda de Souza Barros – (027) 3371 
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pesquisador do CPDI , 

OFERTAS DE VAGAS/ÁREAS/PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:  

seguintes áreas: 

Agroecologia, com foco em SAFs, compostagem, apicul tura e avicultura:  

5105 
1983 

(027) 3371-1983 

colheita, com atividades em laboratório, viveiro 
e campo, em experimentos com cafeicultura, pipericu ltura, 

5145/4868 
4595 

Melhoramento Vegetal, com atividades em laboratório , viveiro e campo, 
reino:   

5171  

Entomologia, com foco em mamão e café envolvendo at ividades em 

4803 

Fitopatologia, com foco em mamão e café envolvendo atividades em 

(027) 3371-4659 
(027) 3371-5343 

(027) 3371 -5251 
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7- Agropecuária em atividades de rotina na Fazenda Exp erimental de 
Linhares, na área de Pecuária e Produção de Volumos os

 

8-  

Supervisores/contato: 

 

INFRAESTRUTURA: 

� Alojamento: Vagas limitadas
� Alimentação: Responsabilidade

 

 

ÁREAS/PESQUISADORES RESPONSÁVEIS/ CONTATOS

 

1- AGROECOLOGIA / AVICULTURA
Supervisores/contato: 

Eduardo Ferreira Sales: 

Maíra Formentini Ribeiro: 

Alex Fabian Rabelo Teixeira: 

 

2- FISIOLOGIA VEGETAL E PÓS
Supervisores/contato:

Sara Dousseau Arantes: 
sara.arantes@incaper.es.gov.br

José Altino Machado Filho

 

3- MELHORAMENTO VEGETAL
Supervisor/contato: 

Lúcio de Oliveira Arantes
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Agropecuária em atividades de rotina na Fazenda Exp erimental de 
Linhares, na área de Pecuária e Produção de Volumos os

Tarcísio Feleti de Castro – (027) 3371-1507/5177

Alojamento: Vagas limitadas  
limentação: Responsabilidade  do estagiário 

ÁREAS/PESQUISADORES RESPONSÁVEIS/ CONTATOS

AGROECOLOGIA / AVICULTURA   
Supervisores/contato:  

Eduardo Ferreira Sales: 3371-5105 / e-mail: edufsales@incaper.es.gov.br

Maíra Formentini Ribeiro: 3371-1983 / e-mail: maira.ribeiro@incaper.es.gov.br

Alex Fabian Rabelo Teixeira: 3371-1983 / e-mail: afabian@incaper.es.gov.br

FISIOLOGIA VEGETAL E PÓS -COLHEITA: 
Supervisores/contato:  

Sara Dousseau Arantes: 3371-5145/4868 Cel. (27) 99629-
.arantes@incaper.es.gov.br 

José Altino Machado Filho: 3371-4595 / e-mail: altino@incaper.es.gov.br

MELHORAMENTO VEGETAL : 
Supervisor/contato:  

Arantes: 3371-5171 / e-mail:lucio.arantes@incaper.es.gov.br
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Agropecuária em atividades de rotina na Fazenda Exp erimental de 
Linhares, na área de Pecuária e Produção de Volumos os :  

1507/5177 

ÁREAS/PESQUISADORES RESPONSÁVEIS/ CONTATOS  

edufsales@incaper.es.gov.br 

maira.ribeiro@incaper.es.gov.br  

afabian@incaper.es.gov.br 

-5644 / e-mail: 

altino@incaper.es.gov.br 

lucio.arantes@incaper.es.gov.br 
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4- ENTOMOLOGIA: 
Supervisor/contato:

Renan Batista Queiroz: 

 

 

5- FITOPATOLOGIA: 
Supervisores/contato:

Enilton Nascimento 

Inobert de Melo Lima: 

 

6- FRUTICULTURA (CULTURA DE MAMOEIRO): 
Supervisora/contato:

Fabíola Lacerda de Souza Barros
fabiola.barros@incaper.es.gov.br

 

7- AGROPECUÁRIA EM ATIVIDADES
EXPERIMENTAL DE LINHARES, NA ÁREA DE PECUÁRIA E PRO DUÇÃO 
DE VOLUMOSOS: 
Supervisor/contato:

Tarcísio Feleti de Castro: 
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ENTOMOLOGIA:  
Supervisor/contato:   

Renan Batista Queiroz: 3371-4803 / e-mail: renan.queiroz@incaper.es.gov.br

OLOGIA:  
Supervisores/contato:   

Enilton Nascimento de Santana: 3371-4659 /e-mail enilton@incaper.es.gov.br

Inobert de Melo Lima: 3371-5343 / e-mail: inorbert@incaper.es.gov.br

FRUTICULTURA (CULTURA DE MAMOEIRO):  
Supervisora/contato:   

Fabíola Lacerda de Souza Barros: 3371-5251 / e-mail:  
fabiola.barros@incaper.es.gov.br  

AGROPECUÁRIA EM ATIVIDADES  DE ROTINA NA FAZENDA 
EXPERIMENTAL DE LINHARES, NA ÁREA DE PECUÁRIA E PRO DUÇÃO 
DE VOLUMOSOS:  
Supervisor/contato:   

Tarcísio Feleti de Castro: 3371-5177 / e-mail:  tarcisiofeleti@incaper.es.gov.br
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renan.queiroz@incaper.es.gov.br 

enilton@incaper.es.gov.br 

inorbert@incaper.es.gov.br 

DE ROTINA NA FAZENDA 
EXPERIMENTAL DE LINHARES, NA ÁREA DE PECUÁRIA E PRO DUÇÃO 

tarcisiofeleti@incaper.es.gov.br 
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       PESQUISADORES 
    
ALEX FABIAN  
JOSÉ ALTINO  
CESAR FANTON 
EDUARDO SALLES  
ENILTON SANTANA  
FABÍOLA LACERDA  
HENRIQUE PAYE 
INOBERT DE MELO 

KARIN TESCH 
TARCÍSIO FELETI 
LUCIO ARANTES  
MÉRCIA REGINA 
RENAN BATISTA  

SARA DOUSSEAU 
MAIRA FORMENTINI  
  
  
  
  

 

 

OBS: O pesquisador Henrique Paye só aceita estudant es 

(Dezembro até dia 22 e Janeiro a partir do dia 15).
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             ÁREA DE ATUAÇÃO  
  
Apicultura.  
Eco fisiologia vegetal e qualidade de café.
Controle Biológico.  
Fitopatologia (campo e laboratório).  
SAF’s – Sistema Agroflorestais.  
Manejo de fruteiras (campo e laboratório).
 Solos e Nutrição de plantas  
Manejo e Controle Cultural (resistência) químico e 
biológico de nematoides. 
Fitopatologia (campo e  laboratório).   
Bovino Cultura e manejo de Plantas.  
Melhoramento Vegetal (campo e laboratório).
Nutrição e Alimentação animal  
Entomologia (manejo integrado de Pragas e controle 
biológico) 
Fisiologia Vegetal (campo e laboratório).
Agroecologia/Avicultura.  
  
  
  
  

OBS: O pesquisador Henrique Paye só aceita estudant es a partir do 5º período

(Dezembro até dia 22 e Janeiro a partir do dia 15).  
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Eco fisiologia vegetal e qualidade de café.  

Manejo de fruteiras (campo e laboratório).  

Manejo e Controle Cultural (resistência) químico e 

Melhoramento Vegetal (campo e laboratório).  

Entomologia (manejo integrado de Pragas e controle 

Fisiologia Vegetal (campo e laboratório).  

partir do 5º período   


