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PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 

 

Subprograma: Agricultura Familiar e Agroecologia  

 

Projeto: Batata-doce como alternativa na soberania alimentar da agricultura familiar no 

Centro Sul do Paraná 

 

As instituições acima relacionadas comunicam a quem possa interessar que estarão 

recebendo inscrições para vagas de bolsistas recém-formados (profissional formado há até 

três anos) referente ao programa supracitado, pelo período de até 06 meses. 

Os bolsistas recém-formados receberão auxílio financeiro mensal de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para desenvolverem trabalho de pesquisa e extensão rural com dedicação integral 

(30 h 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 18 a 27 de março de 2019, enviando Curriculum Vitae (Lattes) para lama@uepg.br. 

Favor discriminar no e-mail o nome do projeto e número de telefone para contato.  

 

2. VAGAS 
 

2.1. Bolsista Recém-formado 

 

2.1.1.  Área de formação 

 

Profissional de Ciências Agrárias 01 

 

2.1.2.  Principais atividades a serem desenvolvidas 

 

Os candidatos devem ter disponibilidade para viagens e devem desenvolver 

atividades como: 

 

- reuniões com associações, sindicatos e agricultores que procuram alternativas para a 

monocultura do fumo 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 com a cultura da batata-doce; 

- acompanhamento da cultura da batata-doce em unidades de referência em diferentes 

municípios; 

- colheita, determinação e processamento de informações agronômicas e caracterização 

de raízes e de parte aérea da batata-doce visando biocombustível, alimentação 

humana e animal; 

- realização de estudo de viabilidade da batata-doce; 

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

resultados; 

- confecção de material para divulgação dos resultados. 

 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

3.1. Bolsista Recém-Formado 

 

Trazer no momento da arguição: 

- Documentos Pessoais: RG, CPF e CNH* (fotocópias); 

- Histórico Escolar; 

- Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma. 

 

*O candidato deve se considerar apto para viagens em rodovias. 

 

 

4. SELEÇÃO 

 

Análise de documentação e arguição. 

 

A arguição se dará no dia 28 de março às 14h00min, no Laboratório de Mecanização 

Agrícola, Bloco F, no Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

Av. Carlos Cavalcanti 4748, Ponta Grossa.  

 

 

5. RESULTADO FINAL 
 

Até o dia 29 de março no mesmo local da inscrição.  

 

 

 

Ponta Grossa, 18 de março de 2019  
 

 

 

 

  Prof. Dr. Jaime Alberti Gomes                             Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto                                

                    


