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PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO
DIRETORIA DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DA EXTENSÃO
EDITAL Nº 003/2014
SELEÇÃO DE MONITORES EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIO PARA
AGRIFAL 2014
A Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, por intermédio da Pró-Reitoria da Cultura,
Comunidade e Extensão - PROCCE, torna pública a abertura de inscrições para seleção de
discentes para atuarem como monitores extensionistas na III Feira da Agricultura Familiar da
Amazônia Legal – Agrifal e na II Exposição de Flores e Plantas Ornamentais de Santarém –
Flor Tapajós, de responsabilidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Pará – EMATER-Pará, com apoio da UFOPA.
1. DEFINIÇÃO
A III Feira da Agricultura Familiar da Amazônia Legal – Agrifal - e a II Exposição de Flores e
Plantas Ornamentais de Santarém – Flor Tapajós, acontecem de 27 a 30 de novembro de 2014
no Espaço Pérola do Tapajós, no Parque da Cidade, em Santarém (PA). Este ano, o tema do
evento é “Agrossociobiodiversidade, Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável na
Amazônia”. O evento é uma realização da EMATER-Pará, com apoio da PROCCE/UFOPA.
A Agrifal é a principal divulgadora da agricultura familiar amazônica, que vem apresentando
papel decisivo na economia e segurança alimentar do Pará e do Brasil, também sendo uma
oportunidade para a comercialização de produtos, exposição de tecnologias, capacitações e
incentivo à cultura.
2. OBJETIVO
São objetivos deste edital:
2.1 Direcionar o processo de seleção de discentes da UFOPA regularmente matriculados, para
participação como monitores extensionistas voluntários das estações temáticas da Trilha do
Conhecimento, stands temáticos e apoio em atividades culturais da Agrifal 2014, conforme Item
7.
2.2 Estimular a atividade extensionista, através da relação transformadora entre a Universidade
e a Sociedade, contribuindo de forma plena para a inclusão social nas áreas de conhecimento
que se inserem no evento da Agrifal 2014.
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 Poderão participar na condição de monitores extensionistas voluntários, discentes do quadro
efetivo desta Universidade, em pleno exercício das suas atividades e que estejam de acordo com
os Itens 4, 6, e 8.
3.2 Cabe à Procce:
3.2.1 Divulgar o Edital, receber os documentos e realizar as inscrições e selecionar os discentes
que atuarão como monitores nesta edição da Agrifal.
3.2.2 Divulgar o resultado com a lista de discentes selecionados para atuarem como monitores
extensionistas na Agrifal 2014.
3.2.3 Encaminhar a lista de discentes selecionados, com seus devidos contatos para a EMATERPará.
3.2.4 Viabilizar a certificação dos discentes selecionados e que cumprirem as atividades de
monitores extensionistas na Agrifal 2014.

3.3 Cabe ao discente:
3.3.1 Entregar todos os documentos solicitados e atender ao perfil exigido no Item 6.
3.3.2 Preencher e entregar a ficha de inscrição (Anexo I) e os documentos previstos no Item 4.2
até o dia 04 de novembro de 2014, às 18:00 horas, na sala 532 (PROCCE/CADEX) do Campus
Amazônia, 5º andar.
3.3.3 Cumprir com a frequência nas atividades estabelecidas para a Agrifal 2014.
4. INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser realizadas na sala 532 (PROCCE/CADEX) do Campus Amazônia,
com preenchimento do formulário de inscrição próprio da PROCCE/CADEX (Anexo I).
4.2 Devem ser entregues no momento da inscrição cópia dos seguintes documentos: carteira de
identidade e CPF ou carteira de motorista, comprovante de matrícula e histórico escolar
atualizados.
4.3 Será aceita apenas uma inscrição por discente.
4.4 O discente no ato da inscrição somente poderá se inscrever para uma única atividade de
monitoria extensionista, bem como apenas um dos turnos conforme Item 7.
4.5 O período de inscrição será de 30 de outubro a 04 de novembro de 2014;
4.6 As inscrições que não atendam os Itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 não serão homologadas.
5. ÁREAS DAS ATIVIDADES DE MONITORIA EXTENSIONISTA
5.1 Estações Temáticas da Trilha do Conhecimento
As Estações Temáticas trazem uma mostra do potencial produtivo e organizativo da agricultura
familiar da região oeste do Pará, que utilizam como base a Sustentabilidade. A metodologia
utilizada será Dia de Campo, que proporcionará aos agricultores, acadêmicos e visitantes, a sua
observação, discussão e análise de questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais que
envolvam a aplicação das práticas observadas.
1ª ESTAÇÃO: Cultivo do Abacaxi
• Mostra de um sistema agroflorestal irrigado, tendo como principal cultura o abacaxi;
• Exposição de subprodutos derivados do abacaxi;
• Divulgação da cartilha sobre o cultivo do abacaxi, destacando as cultivares mais adaptadas à
região;
• Distribuição de folder e mostra em painel do cultivo do abacaxi.
2ª ESTAÇÃO: Cultivo do Limão Taiti
• Mostra de um sistema produtivo da cultura do Limão Taiti;
• Exposição de mudas, ferramentas, EPIs e insumos utilizados no cultivo;
• Divulgação de cartilhas e distribuição de folders sobre o sistema de produção da cultura;
• Mostra de fotos e painéis das etapas do cultivo e comercialização;
• Exposição de produtos industrializados que utilizam limão como matéria prima.
3ª ESTAÇÃO: Cultivo Hidropônico
• Exposição em maquete medindo 3m x 5m, com explanação detalhada, incluindo a
infraestrutura, equipamentos, tratos culturais, todo o processo de produção, com exposição da
cultura da alface, nas fases de germinação, desenvolvimento e ponto de colheita;
• Distribuição de folder sobre Hidroponia.
4ª ESTAÇÃO: Piscicultura (Cultivo de Peixes)
• Mostra de 03 (três) tanques com as principais espécies cultivadas na região;
• Mostra de 03 (três) aquários com os principais alevinos utilizados para o cultivo na região;
• Mostra dos estágios de cultivos dos peixes;
• Mostra em painel, divulgação de cartilha e distribuição de folder sobre piscicultura.

5ª ESTAÇÃO: Extrativismo da Castanha do Pará
• Mostra das atividades praticadas no extrativismo da castanha;
• Exposição de mudas, subprodutos, ouriços e equipamentos ligados à atividade;
• Exposição de painéis, fotos, folders e uma maquete de uma castanheira.
6ª ESTAÇÃO: Processamento do Cacau e Banana
Produtos e Subprodutos do cacau
• Mostra detalhada da utilização de cada componente do fruto na agroindustrialização de base
familiar, identificando e explanando o processamento de licor, doces, geleias e chocolates, etc.;
• Mostra de folhas desidratadas e sua utilização em embalagens, marcadores de livros;
• Distribuição de folder com receitas tendo como base o cacau;
• Exposição dos produtos elaborados com o cacau e a comercialização destes.
Artesanato com Fibra de Banana
• Mostra do passo-a-passo da retirada da fibra de banana, desde a cova da bananeira, até à
confecção dos produtos, como: chinelos, bolsas, porta revistas, etc.;
• Distribuição de folder sobre o artesanato com fibra de banana;
• Exposição dos produtos confeccionados com fibra de banana e comercialização destes.
7ª ESTAÇÃO: Tecnologias Sociais
• Mostra de um Galinheiro Móvel;
• Mostra de uma Bomba Rosário de elevação;
• Mostra de um Carneiro Hidráulico;
• Mostra de um Desidratador Solar de alimentos;
• Mostra de Alimentos Desidratados;
• Mostra de um Filtro em Balde para área de várzea.
5.2 Atividades de Apoio e Stands
Além das Estações Temáticas, a Agrifal contará com diversas atividades culturais e Stands com
as temáticas abaixo:
- Pegada Ecológica: a expressão Pegada ecológica é uma tradução do Inglês ecological
footprint e refere-se, em termos de divulgação ecológica, à quantidade de terra e água que seria
necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e
energéticos, gastos por uma determinada população. Pode ser usada para medir e gerenciar o
uso de recursos através da economia, explorar a sustentabilidade do estilo de vida de indivíduos,
produtos e serviços, organizações, setores industriais, vizinhanças, cidades, regiões e nações.
- Cadastro Ambiental Rural: registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para
todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
6. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
6.1 Especificações dos requisitos para participar como monitor nas Estações Temáticas da Trilha
do Conhecimento:
1ª ESTAÇÃO: Cultivo do Abacaxi – discentes regularmente matriculados no 5º período
curricular em diante no curso de Bacharelado em Agronomia, preferencialmente que já tenham
cursado ou estejam cursando as disciplinas de Fruticultura, Conservação e Armazenamento de
Alimentos e/ou Processamento de Produtos de Origem Vegetal, e/ou áreas correlatas.
2ª ESTAÇÃO: Cultivo do Limão Taiti – discentes regularmente matriculados no 5º período
curricular em diante no curso de Bacharelado em Agronomia, preferencialmente que já tenham
cursado ou estejam cursando as disciplinas de Fruticultura, Conservação e Armazenamento de
Alimentos e/ou Processamento de Produtos de Origem Vegetal, e/ou áreas correlatas.

3ª ESTAÇÃO: Cultivo Hidropônico – discentes regularmente matriculados no 3º período
curricular em diante no curso de Bacharelado em Agronomia, preferencialmente que já tenham
cursado ou estejam cursando as disciplinas de Olericultura, Nutrição Mineral de Plantas, e/ou
áreas correlatas.
4ª ESTAÇÃO: Piscicultura (Cultivo de Peixes) – discentes regularmente matriculados no 3º
período curricular em diante nos cursos de: Bacharelado em Engenharia de Pesca, Zootecnia ou
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das Águas, preferencialmente que já
tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de Piscicultura, e/ou áreas correlatas.
5ª ESTAÇÃO: Extrativismo da Castanha do Pará – discentes regularmente matriculados no 3º
período curricular em diante nos cursos de: Bacharelado em Engenharia Florestal ou em
Agronomia, preferencialmente que já tenham cursado ou estejam cursando alguma disciplina na
área de silvicultura e/ou produtos florestais não madeireiros, e/ou áreas correlatas.
6ª ESTAÇÃO: Processamento do Cacau e Banana – discentes regularmente matriculados no 5º
período curricular em diante no curso Bacharelado em Agronomia, preferencialmente que já
tenham cursado ou estejam cursando as disciplinas de Fruticultura, Conservação e
Armazenamento de Alimentos e/ou Processamento de Produtos de Origem Vegetal, e/ou áreas
correlatas; ou no 3º período curricular em diante nos cursos de: Bacharelado em Ciências
Econômicas, ou Pedagogia.
7ª ESTAÇÃO: Tecnologias Sociais – discentes regularmente matriculados no 3º período
curricular em diante nos cursos de: Bacharelado em Ciências Econômicas, em Gestão Pública e
Desenvolvimento Regional, em Zootecnia, em Biotecnologia, Bacharelado Interdisciplinar em
Ciência e Tecnologia das Águas, em Gestão Ambiental, Pedagogia e/ou Bacharelado
Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia.
6.2 Para apoio nas atividades culturais serão selecionados discentes regularmente matriculados
em qualquer um dos cursos do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) ou Instituto de Ciências
da Educação (ICED).
6.3 No apoio às atividades desenvolvidas no Stand da temática Pegada Ecológica poderão se
inscrever discentes regularmente matriculados nos cursos de: Bacharelado em Gestão
Ambiental, em Biologia, em Agronomia, em Engenharia Florestal, Bacharelado Interdisciplinar
em Ciências da Terra, em Geologia, ou em Engenharia Sanitária e Ambiental.
6.4 No apoio às atividades desenvolvidas no Stand da temática Cadastro Ambiental Rural serão
selecionados discentes regularmente matriculados nos cursos de: Bacharelado em Agronomia ou
em Engenharia Florestal.
6.5 Para homologação da inscrição os discentes devem atender os requisitos necessários de
acordo com cada estação temática conforme Item 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.
6.6 As pessoas selecionadas devem ter disponibilidade para cumprir os horários conforme opção
escolhida na inscrição, quatro horas por turno em todos os dias do evento, conforme Item 1, e
participar das convocações da Organização da Agrifal para possíveis treinamentos.
7. QUADRO DE VAGAS
ATIVIDADE
TRILHA DO CONHECIMENTO
ESTAÇÃO 1
Cultivo do Abacaxi
ESTAÇÃO 2
Cultivo do Limão Taiti
ESTAÇÃO 3
Cultivo Hidropônico

TURNO

QUANTIDADE DE VAGAS

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

01
01
01
01
01
01
01
01
01

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO
MATUTINO
ESTAÇÃO 5
VESPERTINO
Extrativismo da Castanha do Pará
NOTURNO
MATUTINO
ESTAÇÃO 6
VESPERTINO
Processamento do Cacau e Banana
NOTURNO
MATUTINO
ESTAÇÃO 7
VESPERTINO
Tecnologias Sociais
NOTURNO
MATUTINO
VESPERTINO
STAND Pegada Ecológica
NOTURNO
MATUTINO
STAND Cadastro Ambiental Rural VESPERTINO
NOTURNO
VESPERTINO
APOIO CULTURAL
NOTURNO
TOTAL DE VAGAS

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
29

ESTAÇÃO 4
Piscicultura (Cultivo de Peixes)

8. ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
Para seleção dos discentes será considerado o Índice de Desempenho Acadêmico (IDA),
Coeficiente de Rendimento, e/ou similares, e o Histórico Escolar (considerando as notas nas
disciplinas relacionadas com a temática da Agrifal 2014). A hierarquia de classificação se dará
da maior para a menor pontuação. Como critério de desempate será adotado a idade,
considerando a maior.
9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no mural da PROCCE e no Site da UFOPA, no dia 07 de
novembro de 2014.
10. DO RECURSO
Deverá ser solicitado pelo e-mail: extensao.cadex@ufopa.edu.br
11. CRONOGRAMA
29/10/2014
Divulgação do Edital
30/10 à 04/11/2014
Período de Inscrição
05 e 06/11/2014
Análise e Julgamento
07/11/2014
Divulgação do Resultado Preliminar
10/11/2014
Recurso
11/11/2014
Divulgação do Resultado Final
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste Edital serão apreciados e resolvidos pela PROCCE/UFOPA de acordo
com as normas internas desta Pró-Reitoria, ouvindo a EMATER-Pará (Escritório Regional de
Santarém).
Santarém, 29 de outubro de 2014.

Prof. Dr. Thiago Almeida Vieira

Profª. Drª. Helionora da Silva Alves

Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão/UFOPA
Portaria nº 860 de 14/04/2014

Diretora de Extensão/UFOPA
Portaria nº 1.327 de 05/06/2014

ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO
DIRETORIA DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DA EXTENSÃO
EDITAL Nº 003/2014
SELEÇÃO DE MONITORES EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIO PARA
AGRIFAL 2014

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME
RG
CPF
Endereço
E-mail
Telefone
Instituto
Curso
Matrícula
Área (indicar apenas uma):
(

) Estação Temática 1

( ) Estação Temática 2

(

) Estação Temática 3

(

) Estação Temática 4

( ) Estação Temática 5

(

) Estação Temática 6

(

) Estação Temática 7

(

( ) Apoio Cultural

) Stand Pegada Ecológica

( ) Stand Cadastro Ambiental Rural
TURNO (indicar apenas um):
(

) MATUTINO

(

) VESPERTINO (

) NOTURNO
Santarém, ____ de _____________ de 2014.

____________________________________________
Assinatura

