
 

 

Programa de Voluntariado  
Sete Ecos - Sistema em Expansão de Tecnologias Ecológicas e Sociais 
 

 

     O programa de voluntariado do Sete Ecos – Sistema em Expansão de Tecnologias 

Ecológicas e Sociais tem por objetivo oferecer oportunidades de ação e aprendizado no 

planejamento, implementação e execução de sistemas agroecológicos e permaculturais e de 

conservação da natureza para estudantes de graduação, jovens profissionais da área ambiental, 

agricultores e pessoas interessadas. 

     O programa foi desenvolvido de forma a permitir a participação de pessoas de qualquer 

parte do Brasil e do mundo, através do fornecimento de alojamento; e a proporcionar uma 

imersão no dia-a-dia de um sítio ecológico. 

 

Público-Alvo 

 

Estudantes universitários, produtores rurais, pessoas interessadas e recém formadas nas áreas 

abaixo: 

 

 Biologia; 

 Geografia; 

 Medicina Veterinária; 

 Ciências Ambientais; 

 Engenharia Florestal; 

 Agronomia; 

 Engenharia Ambiental; 

 Turismo; 

 Comunicação; e,  

 Ecologia. 

  

Os candidatos devem ter disposição para realizar tarefas ao ar livre, que podem incluir 

trabalhos braçais e sujeitos ao clima local, além de tarefas administrativas. 

 

Estrutura do programa 

 

     O programa de voluntariado do Sete Ecos tem a duração mínima e máxima combinada 

entre as partes, de acordo com a demanda das atividades e com a disponibilidade de cada 

participante. Neste período, o participante vivenciará o dia-a-dia de um sítio agroecológico, 

realizando tarefas variadas e acompanhando os trabalhos nas atividades corriqueiras. Cada 

voluntário poderá desenvolver ou participar de projetos de pesquisa e implantação de sistemas 

agroecológicos e permaculturais durante a permanência no sítio.  

     A contribuição de cada voluntário, referentes às despesas com a estadia, alimentação 

(lanche-almoço-lanche-jantar), e energia, incluído o serviço de cozinheira será informada via 

e-mail. Em contrapartida, além do processo de aprendizagem no programa, o Sete Ecos 

oferece a possibilidade de participação em cursos desenvolvidos no sítio, através do programa 

de bolsas parciais que cobrem 50% do valor da inscrição no referido evento (desde que 

manifestada a intenção com antecedência). 

 



 

 

 

Apoio oferecido 

 

     O programa de voluntariado do Sete Ecos oferece aos participantes, hospedagem na “Casa 

do Voluntário” e isenção da contribuição diária, desde que o candidato comprove tal 

impossibilidade.   

     A “Casa do Voluntário”, situada na sede do Sete Ecos, serra Santa Helena, cidade de Sete 

Lagoas - MG, é formada por um quarto com banheiro individual na área externa da casa sede 

e fica a 15 km do centro da cidade de Sete Lagoas e a 5 km do ponto de ônibus. O voluntário 

deverá trazer sua própria roupa de cama e banho. A lotação máxima é de 2 pessoas, e o 

participante deve ter em mente que poderá ficar alojado sozinho ou com mais um voluntário.   

 

Atividades Desenvolvidas 

 

As atividades a serem desenvolvidas podem variar de acordo com o perfil e interesse de cada 

voluntário, e incluem, mas não se limitam às atividades abaixo: 

  

 Manutenção e monitoramento dos sistemas agroecológicos e de bioconstrução; 

 Manejo de flora, fauna e criação animal; 

 Manejo do solo e recuperação de áreas degradadas; 

 Manutenção do Herbário (estufa e viveiro); 

 Atividades de Educação Ambiental; 

 Apoio à pesquisa científica; 

 Orientação e controle da visitação, oficinas, cursos e vivências; 

 Trabalhos administrativos 

 Projeto de comunicação social e midiático (criação e documentação de imagens e 

vídeos). 

  

As atividades desenvolvidas podem ocorrer em finais de semana e feriados, bem como podem 

envolver pernoite em acampamentos quando da realização de vivências e eventos em geral. 

 

Pré-requisitos 

 

Só serão aceitos candidatos que atendam as seguintes condições: 

 

 Ser maior de idade; 

 Ter disposição para trabalhos de rotina; 

 Conhecimentos mínimos em áreas afins 

 Assinar o termo de adesão 

 

Como se inscrever 

 

Para se inscrever no programa de voluntariado do Sete Ecos, envie para o e-mail 

seteecos@gmail.com o cadastro devidamente preenchido, acompanhado do seu currículo. 

A seleção para o programa depende da disponibilidade de vagas. 

mailto:seteecos@gmail.com

