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EDITAL NO. 01/LabRural/2020 
 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 
 

O Laboratório de Estudos do Espaço Rural torna pública a 

abertura de inscrições para a seleção de bolsista para 

participação no Projeto de extensão: “Jornada de Agroecologia: 

políticas ações e movimentos”. 

 

1. Do Projeto de Extensão  

1.1 O Projeto está coordenado na UFSC pelo Professor Clécio 

Azevedo da Silva (LabRural / Depto. de Geociências) e registrado 

no SIGPEX sob o número 202003510. Sua realização é em parceria 

com o gabinete do Deputado Federal Pedro Uczai, financiado por 

emenda parlamentar e gestionado pela FAPEU. 

1.2 O objetivo geral do Projeto é proporcionar o debate sobre os 

benefícios da agroecologia para o meio ambiente e para as 

condições de vida da população, no campo e na cidade. Os 

objetivos específicos são: divulgar conhecimentos científicos, 

teóricos, acadêmicos e populares sobre a agroecologia, sistemas 

agroflorestais e outros tipos de manejo; contribuir na elaboração de 

políticas públicas voltadas ao tema e; proporcionar momentos e 

espaços de formação, trocas de experiências e vivências, 

contribuindo para o intercâmbio de conhecimentos voltado ao tema. 

1.4 O público alvo do Projeto são agricultores familiares e suas 

entidades representativas no estado de Santa Catarina, movimentos 

sociais no campo, acadêmicos e profissionais de órgãos públicos e 

não governamentais ligados à produção agropecuária e extrativista. 
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1.5 A metodologia do Projeto compõem-se das seguintes 

atividades: mesas redondas, seminários, rodas de conversa, sessão 

de livros e sessão de vídeo. Parte das atividades serão  realizadas 

no formato de videoconferência e parte no formato híbrido (presencial 

e não presencial). A programação está disponível na página 

www.labrural.ufsc.br.  

1.6 O Período de realização do Projeto será de 03/08/2020 a 

30/06/2021. 

 

2. Da bolsa 

2.1 Será concedida 1 (uma) bolsa de extensão no valor mensal de 

R$ 4.000,00 reais (quatro mil reais).  

2.2 A duração da bolsa será de 8 (oito) meses, com o início da 

concessão a partir da liberação dos recursos orçamentários pela 

FAPEU. 

 

3. Da candidatura 

3.1 Estão aptos a candidatar-se à bolsa os estudantes de doutorado 

que não recebam bolsas de instituições ou agências de fomento, 

governamentais ou não, durante o período de realização do Projeto. 

3.2 Os candidatos devem dispor de 20 (vinte) horas semanais para 

atuação no Projeto. 

3.3 Os candidatos devem estar com o seu currículo lattes 

atualizado. 

 

4. Das inscrições 

4.1 As inscrições devem ser feitas mediante envio ao e-mail 

labrural.cfh@contato.ufsc.br das seguintes informações: nome 

completo, curso de doutorado/instituição, data de ingresso no curso 

de doutorado, tema/título da tese e declaração assinada (em 

mailto:labrural.cfh@contato.ufsc.br
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formato pdf) onde consta não receber benefício de bolsa de qualquer 

natureza e estar disponível para atuar 20 (vinte) horas semanais no 

Projeto. 

4.2 Serão aceitas apenas inscrições recebidas entre os dias 17 e 21 

de agosto, inclusive. 

 

5. Do processo seletivo e resultado 

5.1 Cabe ao coordenador do Projeto a realização da avaliação e 

seleção do bolsista.  

5.2 A seleção será através da análise do perfil dos candidatos. O 

melhor perfil será aquele que, na avaliação do coordenador, possuir 

a melhor relação da trajetória acadêmica e/ou profissional com os 

conhecimentos e competências necessários ao cumprimento dos 

objetivos do Projeto. 

5.3 O resultado será publicado na página do LabRural 

(www.labrural.ufsc.br) até o dia 25 de agosto de 2020, com a 

divulgação, por ordem de classificação, dos aprovados. 

5.4 Caso o primeiro colocado não assine o termo de compromisso 

da bolsa no prazo indicado pelo coordenador, será chamado o 

próximo aprovado da lista. 

 

6. Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão 

formada pelo coordenador e demais participantes do Projeto 

cadastrados no SIGPEX. 

 

 

http://www.labrural.ufsc.br/

