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EDITAL Nº 01/2021 DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 
 

O Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade / UFCA-Universidade Federal do Cariri - 

UFCA, torna pública a abertura de inscrições para seleção de acadêmico do Curso de 

Engenharia Agronômica da UFCA para Bolsa de Extensão Universitária para o período de 

2021 conforme Edital 06/2020/PROEX.  

 
 

1. DO OBJETIVO 

 

1.1 Selecionar bolsista remunerado para desempenho de atividades extensionista no projeto 
SISTEMATIZAÇÃO DE RECURSOS REGULATÓRIOS PRODUTIVOS PARA AGRICULTURA 

FAMILIAR.  

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 Apenas poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de graduação em 

Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Cariri. 

2.2 As inscrições serão realizadas no período de 30/03/2021 a 02/04/2021 por meio do 

endereço eletrônico ines.machado@ufca.edu.br colocando no assunto SELEÇÃO PROJETO 
SISTEMATIZAÇÃO DE RECURSOS REGULATÓRIOS PRODUTIVOS PARA AGRICULTURA 

FAMILIAR., mediante envio de histórico escolar, ficha de inscrição (Anexo I) devidamente 

preenchida e dissertação (Anexo II) sobre tema solicitado de acordo com o item processo 

seletivo. 

 
3. DAS BOLSAS 

 

3.1 Será destinada 1(uma) bolsa remunerada para o Projeto SISTEMATIZAÇÃO DE 

RECURSOS REGULATÓRIOS PRODUTIVOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR para o 

período 2021. 

mailto:ines.machado@ufca.edu.br


3.2 A bolsa remunerada será no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais destinadas 

ao estudante aprovado nesta seleção, respeitada a ordem de classificação final. 

3.3. A continuidade do bolsista no programa durante o ano de 2022 dependerá da oferta de 

vagas através de nova seleção, e da disponibilidade orçamentária da UFCA. 

3.4.  O cumprimento da carga horária dos estudantes, nos meses referentes às férias acadêmicas, 

seguirá orientações encaminhadas através de comunicados oficiais da PROEX. 

 
4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 A seleção será realizada em apenas uma etapa:   

4.1.1 Análise da escrita de um texto de 10-15 linhas sobre sobre o Tema “IMPORTÂNCIA DA 

CERTIFICAÇÃO PARA PRODUÇÃO FAMILIAR” e entrega dos documentos citados no item 

2.2 (histórico escolar, ficha de inscrição). 

4.1.2 Critério de pontuação segue o seguinte requisito Nota 0 a 10 para avaliação da 

dissertação  

4.1.3 Pontuação :  Texto dissertativo. 

4.2   Será aprovado o candidato que atingir nota final igual ou superior a 7,0 (média 

aritmética das duas avaliações) respeitando o limite máximo de 10,0. 

4.1.7 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais 

obtidas. 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 Os resultados serão divulgados no dia 05/04/2021 por meio dos e-mails dos candidatos e 

nos canais de comunicação da PROEX 

5.2 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

5.2.1 Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

5.2.2 Experiência em atividades relacionadas à temática do projeto. 

5.3 Os candidatos aprovados através da divulgação do Resultado deverão entregar toda a 

documentação solicitada no edital EDITAL 06/2020/PROEX até o dia 07/04/2021. 

6. DO CRONOGRAMA      
 

Cronograma Datas 

Lançamento do Edital 30/03/2021 

Período de Inscrições De 30/3 a 02/04/2021 

Resultado Final 05/04/2021 



7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Informações podem ser obtidas pelo e-mail ines.machado@ufca.edu.br 
 

 

Crato, 30.03.2021 

 

 

 

 
___________ORIGINAL ASSINADO___________________________________ 

Prof. Drª. Maria Inês Rodrigues Machado 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa  Ciência, Tecnologia e Engenharia de Biocompostos – CTEBio. 

Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade 



ANEXO I 

Ficha de inscrição  

SISTEMATIZAÇÃO DE RECURSOS REGULATÓRIOS PRODUTIVOS PARA 

AGRICULTURA FAMILIAR-2021. 
O presente trabalho tem o intuito de realizar um apanhado de dados referentes a processos regulatórios e 

viabilizar informações a produtores rurais, entre os requisitos:  

 Sistematização de leis, regulamentos e normas de produção primária e de beneficiamento; 

 Obtenção da certificação orgânica e manutenção da integridade orgânica para os que já possuem OCS, 

cadastrada no ministério à agricultura; 

 Sistematização da certificação participativa ou por auditoria, cadastrada no ministério à agricultura;  

 Implantação de agroindústria de produtos vegetais e animais;  

 Sistematização da Qualidade e Segurança de Alimentos e  

 Simplificação da regulamentação na linguagem e realidades dos produtores familiares. 

 
 

Dados do Candidato 

Nome: 

CPF: 

 

RG: Email: 

Curso: Semestre: Matrícula: 

Estou ciente e concordo com as condições descritas no respectivo Edital, que disponho de 12 

(doze) horas semanais para as atividades de extensão e que não sou beneficiário de nenhum outro 

tipo de remuneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

Escreva sobre IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO PARA PRODUÇÃO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crato-CE,        de             de 2021. 

 
 

Assinatura do (a) Aluno (a) 


