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Seleção de Bolsistas remunerados para atuarem no projeto de extensão “V Simpósio 

de Engenharia Agronômica da UFAC/RBR –  

A produção de Alimentos no Contexto da Agricultura Tropical:  

contribuições das experiências acreanas” 
 

A coordenação do projeto de extensão intitulado “V Simpósio de Engenharia Agronômica da 

UFAC/RBR – “A produção de Alimentos no Contexto da Agricultura Tropical: contribuições das 

experiências acreanas”, em cumprimento ao estabelecido no Edital Proex 02/2018 torna público o presente 

Edital para o preenchimento de 04 vagas de Bolsista de Extensão para atuarem em suas ações na forma deste 

edital. 

 

1. Objetivos do projeto 

 

1.1 Geral:  O referido Simpósio visa identificar e valorizar alternativas voltadas à produção de alimentos no 

contexto da agricultura tropical que contribuam para o desenvolvimento do Estado e a conservação da 

Amazônia. 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

1.2.1. Possibilitar aos discentes e docentes um contato direto com as diversas experiências, como também as 

demandas dos segmentos e instituições da sociedade acreana envolvidas no processo da produção de 

alimentos no contexto amazônico.                                                             

1.2.2 Realizar uma análise reflexiva da contribuição do Curso de Engenharia Agronômica da Universidade 

Federal do Acre para as atividades agrícolas e pecuárias, praticadas em diferentes realidades, assim como 

para o desenvolvimento socioambiental em nosso Estado para os próximos anos. 

1.2.3 Apresentar através de à sociedade Acreana as atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas 

pelos Cursos de Graduação e Pós-graduação na área das Ciências Agrárias da Universidade Federal do Acre.               

1.2.4 Realizar intercâmbios entre produtores, discentes e docentes, valorizando o conhecimento tradicional 

Amazônico, científico e tecnológico envolvendo as instituições públicas, privadas e ONGs. 

1.2.5 Promover palestras e debates envolvendo do agricultor ao especialista nas suas diversas aéreas de 

atuação, permitindo a troca de conhecimentos e ampliação dos conceitos existentes. 

1.2.6 Realizar minicursos e mesas redondas promovendo a valorização das áreas de atuação profissional e 

despertando novos interesses dos estudantes e da comunidade do Estado do Acre. 

1.2.7 Identificar qual o perfil profissional dos futuros agrônomos frente aos desafios crescentes de conciliar a 

produção e conservação ambiental do Estado do Acre. 

 

2. Período, horário e local de inscrição  

2.1. As inscrições ocorrerão no período de 07 a 09 de agosto do corrente ano, no horário das 08h às 12h na 

Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica. por meio da entrega da documentação referida no item 4 

deste edital. 

 

3. Requisitos para inscrição  

3.1. Ser aluno matriculado e frequentando regularmente o Curso de Bacharelado de Engenharia Agronômica 

da UFAC.  

3.2. Ter disponibilidade de 12 horas semanais para atuarem nas atividades do projeto.  

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

 

4. Documentos de inscrição  

4.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo requerente (ANEXO I). 

4.2. Declaração de disponibilidade de 12 horas semanais para dedicar-se às atividades do projeto (ANEXO 

II).  

4.3 Histórico acadêmico atualizado com CR (Coeficiente de Rendimento). 

4.4. Carta de Intenção (impressa e anexada junto à documentação a ser entregue no ato da inscrição) 

4.4.1.  Na Carta de Intenção deverá constar a motivação para ser bolsista com o objetivo de dar suporte às 

ações de extensão desenvolvidas pelo projeto. 

 

5. Das vagas, bolsas e seleção 

 

5.1. Serão oferecidas 04 (quatro) vagas destinadas a bolsistas para atuarem em horários compatíveis com as 

necessidades do projeto, mas sem prejuízos aos estudos dos bolsistas. 
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5.2 Cada bolsa terá um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

5.3 O período da bolsa é de 01 mês a partir de setembro de 2018. 

5.4 A seleção será efetivada por uma comissão formada pela Coordenadora do projeto de extensão “V 

Simpósio de Engenharia Agronômica da UFAC/RBR – “A produção de Alimentos no Contexto da 

Agricultura Tropical: contribuições das experiências acreanas” e demais pessoas indicadas pela coordenação 

do projeto, através de:  

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° - Coeficiente de Rendimento (CR) do histórico acadêmico. 

4º- 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 

 

8. Cronograma de execução  

Atividade Data 

Período de inscrição De 07 a 09 de agosto de 2018 

Homologação das inscrições dos candidatos 13 de agosto de 2018 

Publicação do Resultado Final 15 de agosto de 2018 

 

. 

 

Rio Branco, Acre, 31 de julho de 2018.  

 

 

 

                                        

Profa. Me. Marília Temporim Furtado 

Coordenadora do projeto de extensão “V Simpósio de Engenharia Agronômica da UFAC/RBR – “A 

produção de Alimentos no Contexto da Agricultura Tropical: contribuições das experiências acreanas” 
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