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EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE EDUCANDAS E EDUCANDOS DO 

CAVN 

 

A Comissão Político Pedagógica do Projeto de Implantação do Núcleo de 

Agroecologia, Capacitação em Análise e Manejo de Solos e Produção Orgânica de 

Alimentos no Município de Bananeiras-PB, no uso de suas atribuições e em parceria 

com a Direção do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN), tornam público o 

presente Edital contendo as normas referentes ao Processo Seletivo para o 

preenchimento de vagas de educandos e educandas do CAVN para o Processo de 

Formação em Agroecologia ofertado dentro das atividades deste projeto. 

 

1. Objeto  

Edital para seleção de educandos e educandas dos cursos regulares do CAVN para o 

Processo de Formação em Agroecologia ofertado dentro das atividades do projeto, com 

duração de 168 horas, distribuídas no tempo escola e tempo comunidade. 

 

2. Do objetivo  

Realizar um processo de formação para jovens estudantes do CAVN e  jovens oriundos 

de comunidades quilombolas, indígenas, camponesas, de agricultoras/es familiares e 
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assentamentos rurais, baseado na modalidade de Residência Agrária, orientado na 

pedagogia da alternância, tendo por fundamento a agroecologia enquanto ciência e 

movimento social, integrando conhecimentos tradicionais às ciências sociais, humanas e 

naturais incluindo a ecologia, agronomia, antropologia e sociologia, visando o diálogo 

entre conhecimento científico e tradicional em consonância com as demandas que 

contribuam para o desenvolvimento local e regional do território de identidade. 

 

 

3. Requisitos para inscrição  

O Edital é destinado, exclusivamente, para jovens estudantes dos cursos técnicos do 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros com idade de 16 a 29 anos, que estejam 

regularmente matriculados nesta instituição até o prazo final de execução do projeto que 

será novembro de 2017. 

 

4 - Da inscrição  

4.1. O período de inscrição é de 27/01/2017 a 12/02/2107  

4.2. As inscrições serão feitas na sala do Núcleo de Agroecologia, localizada no Bloco 

de Agroecologia do CCHSA/UFPB no horário das 08h:00m às 11h:00m e das 14h:00m 

às 17h:00m. 

4.3. No ato da inscrição a/o candidata/o deverá preencher o formulário com seus dados 

pessoais. Os dados deverão ser comprovados posteriormente pelas/os candidatas/os 

selecionadas/os.  

 

5. Do número e distribuição de vagas   

5.1. Serão ofertadas 30 vagas para estudantes regularmente matriculados no Colégio 

Agrícola Vidal de Negreiros, cuja matrícula esteja vigente até novembro de 2017, prazo 

de duração da execução do Projeto.  

5.2 A distribuição de vagas respeitará o critério de paridade de gênero, sendo 15 vagas 

para jovens mulheres e 15 vagas para jovens homens. 

 



                                                          

 

6. Da seleção e dos critérios 

6.1. O processo seletivo será efetuado em 03 (três) fases, todas eliminatórias e 

classificatórias:  

a. Histórico escolar, a ser entregue no ato da inscrição (com ponto de corte para 

CRE menor do que 6,0 (seis); 

b. Carta de intenção a ser entregue no ato da inscrição, expressando os motivos 

pelos quais gostaria de participar da formação e como esta formação contribuirá 

para melhorar suas capacidades profissionais (ponto de corte 6,0, considerando 

os critérios de objetividade, criatividade e coerência); 

c. Entrevista a ser realizada no dia 16/02/2017 no Bloco de Agroecologia no 

horário das 08h:00m às 11h:00m e das 14h:00m às 17h:00m (ponto de corte 6,0, 

considerando os critérios de autonomia, pro atividade e relações com o mundo 

rural). 

 

7. Dos resultados da seleção  

 

O resultado final desse processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 

http://www.cchsa.ufpb.br/ e no mural de avisos do Bloco de Agroecologia e Bloco de Aulas 

do CAVN no dia 22/02/2017. 

 

8. Das disposições gerais 

8.1. Será divulgada uma lista de suplência, para o caso de desistência de algum/a 

educando/educanda selecionada; 

8.2 No anexo I deste edital segue uma circular sobre a proposta do projeto. 

 

 

Bananeiras-PB, 27de janeiro de 2017. 

 

 

 

Albertina Maria Ribeiro Brito de Araújo 

SIAPE 1419125. Coordenadora do Projeto 

http://www.cchsa.ufpb.br/


                                                          

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

                                       Circular 

 

O Projeto “Implantação do Núcleo de Agroecologia Capacitação em 

Análise e Manejo de Solos e Produção Orgânica de Alimentos no 

Município de Bananeiras-PB”, aprovado na Chamada MCTI/MAPA/CNPq n° 

02/2016, objetiva a constituição de uma unidade experimental que servirá como 

espaço pedagógico a partir da qual se realizarão processos formativos e de 

qualificação na perspectiva da construção coletiva do conhecimento, a ser 

desenvolvido conjuntamente  entre pessoas de diversos campos de atuação: 

público acadêmico (docentes e discentes), profissionais, jovens agricultores e 

agricultoras e estudantes do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros e a ser 

consolidado através de uma unidade experimental no CCHSA/UFPB permeada 

por tecnologias socioambientais, além da implantação de um Núcleo de 

Agroecologia nesse Colégio.  

 O processo de formação contemplará 60 jovens, 30 deles estudantes do 

CAVN e 30 jovens oriundos de comunidades quilombolas, indígenas, 

camponesas, de agricultoras/es familiares e assentamentos rurais. O método 

pedagógico é na modalidade de Residência Agrária, orientado na pedagogia da 

alternância, tendo por fundamento a agroecologia enquanto ciência e 

movimento social, integrando conhecimentos tradicionais às ciências sociais, 

humanas e naturais incluindo a ecologia, agronomia, antropologia e sociologia, 

visando o diálogo entre conhecimento científico e tradicional em consonância 

com as demandas que contribuam para o desenvolvimento local e regional do 

território de identidade. 



                                                          

 

 

 

 

Ao longo da formação os jovens passarão pelo tempo escola, a ser 

realizado no CAVN/CCHSA/UFPB, que será organizado em Tempos 

Educativos divididos entre Tempo Escola e Tempo Comunidade, os quais se 

desenvolverão em torno dos seguintes eixos temáticos: Análise de Solos 

através da tecnologia social Cromatografia Pfeiffer; Recuperação de 

Áreas Degradadas (RAD); Gestão Integrada dos Recursos Hídricos 

(GIRH); e Sistemas Orgânicos de Produção de Alimentos. Totalizando 168  

horas de formação, distribuídas no tempo escola e tempo comunidade, com 

direito à certificação. O Tempo Comunidade se construirá em atividades como 

visitas, diagnósticos, oficinas, intercâmbios e outras a serem definidas junto às 

educandas e educandos. 

 

 

 

Bananeiras, 27 de janeiro de 2017 

 

 

 

Albertina Maria Ribeiro Brito de Araújo 

SIAPE 1419125. Coordenadora do Projeto 
 


