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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO 

ORGÂNICA 
 

EDITAL NEA UNILAB/CNPq/Agropolos 02/2014 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE DISCENTES PARA CAPACITAÇÃO NO PROJETO NEA 

CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA  

 

O projeto de Implantação do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica – 

UNILAB/CNPq, coordenado pelo Prof. Dr. Joaquim Torres Filho, vem por meio deste edital 

apresentar o regulamento do processo de seleção de discentes para capacitação em 

Agroecologia e Produção Orgânica. 

1. DO NÚMERO DE VAGAS  

Serão selecionados 20 (vinte) discentes para capacitação na área de agroecologia e produção 

orgânica.  

2. DO COORDENADOR 

 Prof. Dr. Joaquim Torres Filho - Instituto de Desenvolvimento Rural 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS 

3.1 Pré-Requisitos para Inscrição no Processo de Seleção 

Para inscrever-se no processo de seleção para capacitação discente, o candidato deve 

preencher os seguintes pré-requisitos: 

3.2 - Requisitos para seleção 

a)      estar regularmente matriculado em nível superior; 

b)      não estar vinculado ao mercado de trabalho, e 

c)      dedicar-se em tempo adequado às necessidades do projeto, conforme definido no 
plano de trabalho. 

3.3 - Duração 

 48 h/a (quarenta e oito), sendo 24 h presenciais e 24 h à distância. 
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3.4 - Benefícios 

Certificado de capacitação. 

 

4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 Período e Local de Inscrição 

As inscrições deverão ser realizadas na sala da Coordenação do Curso de Agronomia, no 

Campus da Liberdade, no período 05 a 25 de abril de 2014, no horário das 8h às 17h. 

4.2 Documentos para a Inscrição 

Para a inscrição será necessário entregar os seguintes documentos: 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 

 Fotocópia da Carteira de Identidade (RG); 

 Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Curriculum vitae no padrão LATTES (http://lattes.cnpq.br/); 

 Carta de intenção (Redação) de ingresso no Projeto NEA, com no máximo 30 linhas, 

manuscrita e assinada*. 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 Comissão de Avaliação 

A comissão de avaliação será composta pelo coordenador do projeto, coordenador adjunto e 

mais um professor componente da equipe do projeto 

5.2 Etapas do Processo de Seleção 

O processo de seleção dos discentes será composto pelas atividades apresentadas a seguir, 

distribuídas em etapas: 

Etapa 1 – Homologação das Inscrições: avaliação da documentação de cada candidato 

conforme requisitos apresentados na subseção 4.2 deste edital. 

Etapa 2 – Redação*: será composta por uma redação. Tomará como base os conteúdos de 

Agroecologia, produção orgânica e agricultura familiar. Tem o objetivo de aferir a competência 

comunicativa do candidato, a qual será manifestada através da redação de um texto com até 

30 linhas. Permite, ainda, que sejam avaliadas as habilidades de compreensão, interpretação e 

expressão articulada das ideias sobre uma proposição formulada através de um tema específico.  

 

5.3 Resultados e Classificação 

Serão aprovados todos os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete). 
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Em caso de empate na classificação final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, 

nesta ordem: 

1º. Maior nota na redação; 

2º. Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

6. DO CRONOGRAMA 

O processo de Seleção seguirá o seguinte cronograma1: 

 LANÇAMENTO DO EDITAL: 26 de março de 2014; 

 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 05 a 25 de abril de 2014; 

 DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: 02 de maio de 2013, no portal 

www.unilab.edu.br; 

 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 9 de maio de 2014; 

A Comissão de Avaliação se reserva ao direito de modificar as datas do cronograma, 

comprometendo-se a dar ciência sobre as eventuais mudanças, em tempo hábil, a todos os 

candidatos inscritos neste processo de seleção, através do portal do curso 

(www.unilab.edu.br). 

 

Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela Comissão de Avaliação.  

 

Redenção/CE, 26 de abril de 2014. 

 

 
 
 
 

Prof. Dr. Joaquim Torres Filho 
Coordenador do Projeto NEA/UNILAB/CNPq/Agropolos 

                                                           
 


