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EDITAL PROEX Nº 02/2018 
  

Seleção de Bolsistas para atuarem na IV Semana Acadêmica de Agronomia 
 

Em conformidade ao edital PROEX nº 02/2018, o coordenador da IV Semana Acadêmica de 

Agronomia  vem através deste edital abrir chamadas e selecionar bolsistas para atuarem no evento. 

 

1. Objetivo do Projeto 

Proporcionar espaço de construção de uma rede de reflexão crítica aberta a todas as comunidades 

preocupadas com o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade agrícola na comunidades do 

vale do Juruá. 

1.1 Objetivos Específicos: 

• Possibilitar aos acadêmicos dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia 

Florestal, Ciências Biologicas, e de áreas afins a socialização de ideias por meio 

da partilha do conhecimento científico e cultural em atividades de livre expressão 

artística e acadêmica no campus de Cruzeiro do Sul. 

• Reconhecer a importância da profissão sob o viés da pesquisa, ensino e extensão 

em ações que propiciem a prática de discussões entre os diversos estilos de 

desenvolvimento social de comunidades agrícolas e profissionais capacitados na 

área. 

• Incentivar a produção científica a partir das experiências expressas por docentes e 

pesquisadores preocupados com os impactos ambientais que advém de práticas 

tradicionais e modernas nas comunidades agrícolas do vale do Juruá. 

• Desenvolver o espírito de participação coletiva na construção de projetos 

inovadores e recepção de novas tecnologias que favoreçam resultados eficazes na 

vida dos profissionais da área das Ciências Agrárias bem como nos impactos 

periódicos em comunidades agrícolas. 

 

2. Período de inscrição 

2.1. As inscrições ocorrerão no período de 16/08/2018 a 18/08/2018 (até as 12h) de agosto do 

corrente ano. 

 

3. Requisitos para candidatura 

3.1. Ser aluno matriculado e frequentando regularmente o curso Bacharelado em Engenharia 

Agronômica da  Ufac/Campus Floresta 

3.2. Ter disponibilidade de 12 horas semanais para atuarem nas ações do projeto, nos horários da 

manhã e tarde. 

3.3. Não ter vínculo com nenhuma outra bolsa ou auxílio. 

 

4. Processo seletivo 

Os candidatos devem enviar ao e-mail < seagroufac.czs@gmail.com > os seguintes documentos: 

 

a) FICHA DE INSCRIÇÃO - ANEXO I 

 

b) Uma carta de intenções de até 1 (uma) página (fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5), na 

qual deve expor (I) suas expectativas em relação ao projeto, (II) suas experiências e (III) como a 

presente ação se relaciona com sua área  

 

c) Histórico com médias das disciplinas cursadas, do Portal do Aluno. 

 

d) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO – ANEXO II 

 

Parágrafo único. O assunto do e-mail deve ser preenchido com o nome completo do candidato, 

para facilitar a organização da caixa de entrada do projeto. 
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e. Os s candidatos não selecionados permanecerão em cadastro de reserva e poderão atuar como 

estudantes voluntários na ação de extensão, recebendo ao final o certificado de extensão para fins 

de atividades complementares. 

 

f. Ao final do projeto, os participantes, que efetivamente contribuírem, receberão o certificado de 

extensão com as horas equivalentes, para serem integralizadas ao currículo como atividades 

complementares. 

 

4.1. Processo de seleção  

 

1º – análise de documentação (tem caráter eliminatório) – consiste em conferir se o candidato 

realmente apresentou os documentos exigidos no item 4 deste Edital, e se esses documentos são 

autênticos.  

2º - Analise da Carta de Intenção (coerência com os objetivos deste Edital) 

3° - CR do histórico acadêmico. 

 

4.1.2 A nota total será dada através da soma das notas da Carta de Intenção e Coeficiente de 

rendimento – CR, dividido por dois, podendo ser de 0,0 a 10,0.  

 

Item Pontuação Máxima 

Carta de Intenção (coerência com os objetivos deste Edital)  10,0 

Coeficiente de rendimento – CR  10,0 

 

 

5.Das vagas, vigência e valor da bolsa 

5.1. Serão oferecidas quatro bolsas e cada bolsa terá um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

- O EVENTO OCORRERÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 

 

 

6. Cronograma de execução  

Atividade Data 

Período de inscrição via email < 

seagroufac.czs@gmail.com > 

De 16 a 18 de agosto de 2018 – 

até às 12h 

Análise da documentação e publicação da lista de 

candidatos  

Até 20 de agosto de 2018 

Recurso De 20 a 21 de agosto de 2018 – 

até às 12h 

Publicação do Resultado Final 21 de agosto de 2018 

Início das atividades 03 de setembro de 2018 

 

 

Cruzeiro do Sul, Acre, 15 de agosto de 2018.  

 

 

 

Prof. Dr. Kleber Andolfato de Oliveira 

Coordenador da IV Semana Acadêmica de Agronomia 
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ANEXO I 
EDITAL PROEX Nº 02/2018 

  

Seleção de Bolsistas para atuarem na IV Semana Acadêmica de Agronomia 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

1. DADOS PESSOAIS 

1.1. Nome (Sem abreviações e com letra legível): 

 

1.2. CPF: 

 

1.3. Sexo:  

 M          F 

1.4. Doc. de Identidade: 

 

1.5. Órgão Expedidor: 

 

1.6. Data de Expedição: 

 

1.7. Nome da mãe: 

 

1.8. Nome do pai: 

 

1.9. E-mail: 

 

1.10. Fone: 

 

2. Curso: 

 

2.1. Matrícula Institucional: 

 

2.2. Período: 

 

3. Banco e número da conta bancária e agência. 

 

  

 
 

3. OBSERVAÇÕES (Para uso exclusivo da Proex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cruzeiro do Sul – Acre, ___ de Agosto de 2018. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO II 
EDITAL PROEX Nº 02/2018 

  

Seleção de Bolsistas para atuarem na IV Semana Acadêmica de Agronomia 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO 
 

 

Eu, __________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins e efeitos legais que me comprometo a prestar 12 

horas semanais de atuação nas Ações de Extensão IV SEMANA ACADÊMICA DE 

AGRONOMIA no período de setembro a novembro de 2018. 

 
Cruzeiro do Sul – Acre, ___ de agosto de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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