
    

 

 

 

 

EDITAL Nº 01/2021 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO EM AGROECOLOGIA 

 

O Núcleo de Extensão e Desenvolvimento (LABEX) da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA), em parceria com a Prefeitura Municipal de Rosário, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, torna público 

o Edital nº 01/2021 – Seleção de participantes para o Curso de Extensão Semipresencial em 

Agroecologia. 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1. Selecionar jovens da zona rural do município de Rosário - MA para participar do Curso de 

Extensão Semipresencial em Agroecologia. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1. O LABEX, por meio do Curso de Extensão Semipresencial em Agroecologia, tem por 

objetivos: 

a) Implantar o Curso Semipresencial de Extensão em Agroecologia em Rosário - MA para jovens 

moradores da área rural. 

b) Qualificar jovens trabalhadores rurais para a implantação e implementação de projetos 

produtivos no modelo agroecológico. 

c) Formar jovens que tenham condições de exercerem o papel de agentes de desenvolvimento em 

agroecologia nesses territórios. 

d) Articular a participação dos estudantes da UEMA em projetos agroecológicos desenvolvidos 

pelos alunos do curso em Rosário. 

 

3. DO CURSO E DA CARGA HORÁRIA 

3.1. O Curso de Extensão Semipresencial em Agroecologia é uma parceria entre a Universidade 

Estadual do Maranhão/UEMA, por meio do LABEX e a Prefeitura Municipal de Rosário, por meio 

da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento.  

3.2. A carga horária será de 390 horas desenvolvida durante um ano de duração, através de 

videoaulas e aulas práticas. 

 

4. DO PÚBLICO-ALVO 

4.1. Prioritariamente jovens rurais que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio, 

sejam integrantes de Associações e Cooperativas da Agricultura Familiar e sejam residentes no 

município de Rosário - MA. 

5. DOS REQUISITOS 



5.1. Para ingressar no Curso de Extensão em Agroecologia serão atendidas normas gerais da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e da Coordenação Organizadora do município de 

Rosário. Os requisitos para inscrição no curso incluem: 

a) Ter cursado ou estar cursando o 3º ano do ensino médio; 

b) Residir no município de Rosário; 

c) Ser produtor rural ou Filho de Produtor (comprovar por meio de documentos); 

d) Ser integrante de Associações e Cooperativas da Agricultura Familiar. (comprovar por meio de 

declaração da instituição) 

d) Se comprometer em terminar o curso por meio da assinatura do termo de responsabilidade; 

e) Elaborar um projeto para apresentar quando da conclusão do curso. 

 

6. DAS VAGAS 

 

Serão ofertadas 30 vagas. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

 

7.1 As inscrições devem ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, e 

Abastecimento, localizada na rua Santa Luzia, S/N, Centro, Rosário - MA. 

7.2 Para a inscrição os candidatos devem apresentar a seguinte documentação; 

a) Requerimento, em formulário próprio (fornecido pela UEMA), devidamente preenchido (Anexo 

I); 

b) Cópia do documento de identidade; 

d) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

e) Cópia da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP Física (quando for o caso); 

f) Cópia do Comprovante de Endereço; 

e) Declaração da Associação e/ou Cooperativa informando que o aluno inscrito estar inserido no 

quadro de sócios (Anexo II). 

 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

8.1 As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 

Fases Prazos 

1. Publicação do edital 07/10/2021 

2. Período de inscrição 13/10 a 22/10/2021 

3. Seleção dos participantes 25/10/2021 

3. Divulgação preliminar dos participantes selecionados 26/10/2021 

4. Divulgação final dos participantes selecionados 29/10/2021 

5. Homologação e apresentação dos selecionados 01/11/2021 

6. Lançamento oficial do curso 04/11/2021 

 



    

 

Obs: Os não selecionados terão o prazo de 2 dias (48 horas) para recorrer após a divulgação 

do resultado preliminar. 

 

9. DA SELEÇÃO 

9.1. Serão selecionados os participantes que cumprirem todas as etapas da seleção e os critérios 

deste Edital. 

9.2. A seleção será feita no dia 25/10/2021. 

a) A seleção ocorrerá no município sob a responsabilidade de uma comissão formada por um 

representante da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, um representante da Secretaria 

de Educação, Ciência e Tecnologia, um representante da Agência Estadual de Pesquisa e Extensão 

Rural do Estado do Maranhão e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Essa seleção levará em conta os seguintes critérios de prioridades: 

a) Ser morador da zona rural do município de Rosário; 

b) Estar desenvolvendo alguma atividade agropecuária; 

c) Assinar termo de compromisso de desenvolver projeto agropecuário na sua comunidade ao final 

do curso (Anexo III); 

d) Estar inserido no quadro de sócios de Associação ou Cooperativa da Agricultura Familiar 

e) Ter Dap Física. 

 

10. DA MATRÍCULA 

Os documentos apresentados quando da inscrição serão utilizados para a formalização da matrícula 

após a seleção dos alunos. 

 

11. FUNCIONAMENTO DO CURSO 

A Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e 

Abastecimento, será responsável por: 

a) Definição e manutenção do tutor que deverá ficar à disposição do curso e trabalhar diretamente 

com o LABEX; 

b) Disponibilizar uma sala de aula com cadeiras e equipamentos de vídeo para as respectivas 

videoaulas; 

c) Transportar os alunos da sede do município para os locais das aulas práticas; 

d) Alimentação para os alunos durante as atividades citadas. 

 

12. DA CERTIFICAÇÃO 

12.1. A certificação será concedida aos participantes que concluírem o curso integralizando a 

estrutura curricular e cumprindo, no mínimo, 75% da carga horária de 390 horas. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este edital. 



13.2. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em 

parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer 

natureza. 

13.3. Os recursos quanto aos termos deste edital somente serão apreciados se submetidos à 

coordenação da seleção do Curso de Extensão Semipresencial em Agroecologia de Rosário - MA 

mediante manifestação formal e fundamentada, em até 2 (dois) dias úteis após a sua publicação. 

13.4. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Curso de Extensão Semipresencial 

em Agroecologia em Rosário - MA. 

 
 

 

Rosário (MA), 07 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Wellison Martins Nunes 

TUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Eu, (nome do requerente), venho através deste, requerer minha inscrição ao processo seletivo no 

Curso de Extensão Semipresencial em Agroecologia que será executado no município de Rosário, 

sob a responsabilidade do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento (LABEX), da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), e da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento.  

 

 

 

Nome do requerente 

 

 

Rosário,    /     /2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Este documento deverá conter o Timbre da Cooperativa/Associação) 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

MODELO DE CLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO 

 
 

Eu, representante da Cooperativa/Associação _____________________________________, com CNPJ nº 

_________________________________________ e DAP Jurídica nº ___________________________ 

declaro, para fins de participação no Curso de Extensão Semipresencial em Agroecologia, que o(a)  Sr(a) 

___________________________________________, inscrito no CPF: __________________________ e 

no RG: _______________________,  residente na _________________________________________, 

estar vinculado a esta instituição, desde _____/_______/______, estando em dia com a contribuição 

associativa.  

 

 

Município, _____ / ____/_____  

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ANEXO III 

 

CURSO DE EXTENSÃO SEMIPRESENCIAL EM AGROECOLOGIA 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO 

 

 

Eu_______________________________________________________________, aluno do 

Curso de Extensão Semipresencial em Agroecologia, coordenado pelo Núcleo de Extensão e 

Desenvolvimento da Universidade Estadual do Maranhão, residente à 

______________________________________________________________________,telefone_

_____________, E-mail___________________________________________, portador do RG 

n.º _________________, órgão emissor __________, data da emissão ____/____/____, CPF n.º 

_______________________, comprometo-me, pelo presente, a participar do Curso em toda a sua 

carga horária, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

 

 

COMPROMETO-ME A: 

 

1) Dedicar-me às atividades das videoaulas e às aulas práticas, respeitando o cumprimento da carga 

horária, segundo plano de curso apresentado; 

 

2) Apresentar o projeto para o trabalho de conclusão de curso, desenvolver ao longo do curso e 

apresentar durante as atividades de encerramento do curso; 

 

3) Ser assíduo, pontual e agir de forma ética em todas as atividades executadas; 

 

4) Participar, obrigatoriamente, do Seminário de Avaliação, apresentando os resultados 

alcançados na execução do curso; 

 

5) Participar de todas as atividades desenvolvidas pela direção do curso no município e pelo 

Núcleo de Extensão e Desenvolvimento (LABEX). 

 

Obs.: A falta de cumprimento das determinações impedirá o aluno de receber o certifica do Curso. 

 

 

Rosário,     /   /2021 

 

 

Assinatura do (a) aluno (a) 
 


