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PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 

 

Subprograma: Agricultura Familiar e Agroecologia 

 

Projeto: Criação Agroecológica de Galinhas e Frangos Coloniais  

 

As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estarão recebendo 

inscrições para vaga de bolsista graduando (graduação em andamento) referente ao 

programa supracitado, pelo período de até 12 meses. 

O bolsista graduando receberá auxílio financeiro de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e 

cinco reais) mensais para desenvolverem trabalho de extensão rural com dedicação de 20 

horas semanais. 

O referido projeto foi aprovado no edital 07/2017 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior do Estado do Paraná, com início condicionado a assinatura do termo de 

cooperação e da liberação dos recursos financeiros da SETI e seu devido repasse. 

 

 

1. INSCRIÇÃO 
 

De 16 a 28 de julho de 2018, enviando Curriculum Vitae (Lattes) para 

loddimm@yahoo.com.br.  Favor discriminar no e-mail o nome do projeto e número de 

telefone para contato.

 

 

2. VAGA 
 

2.1. Bolsista-graduando 

 

2.1.1.  Área de formação 

 

Graduação em andamento em Zootecnia  01 

 

 

2.1.2.  Principais atividades a serem desenvolvidas  

 

O acadêmico deve ter disponibilidade para viagens e auxiliar em atividades como: 

 

- reuniões com associações, sindicatos e agricultores que procuram alternativas de 

produção animal em municípios do Centro Sul do Paraná; 
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- reuniões técnicas com a comunidade envolvida para desenvolvimento das atividades de 

implantação dos estudos para a produção de aves coloniais de postura e de corte; 

- acompanhamento da implantação da produção de aves coloniais de postura e de corte em 

diferentes municípios; 

- planilhamento e processamento dos dados coletados durante a execução da implantação 

e produção das aves; 

- realização de dia de campo/workshop em diferentes municípios para discussão de 

resultados; 

- confecção de material para divulgação dos resultados. 

 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

3.1. Bolsista-graduando 

 

Trazer no momento da arguição: 

- Documentos Pessoais: RG e CPF (fotocópias); 

- Histórico Escolar; 

 

 

4. SELEÇÃO 

 

Análise de documentação e arguição. 

A arguição se dará no dia 30 de julho, às 09 horas, no Laboratório de Parasitologia e 

Produção Avícola, Bloco Z, sala 105, no Campus de Uvaranas, da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, Av. Carlos Cavalcanti 4748, Ponta Grossa.  

 

 

5. RESULTADO FINAL 
 

Até o dia 31 de julho, no mesmo local da inscrição.  

 

 

Ponta Grossa, 16 de julho de 2018 

 

 

 

 

                               Profa. Dra. Maria Marta Loddi 

 


