UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
NÚCLEO DE EXTENSÃO RURAL AGROECOLÓGICA/ NERA
CAMPUS II – LAGOA SECA
EDITAL ESPECIAL N. 001/2022
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO NERA/UEPB
EMENDA PARLAMENTAR 64/2022, DEPUTADA ESTADUAL ESTELA
BEZERRA
O Núcleo de Extensão Rural Agroecológica - NERA e a Pró Reitoria de Extensão da
Universidade Estadual da Paraíba, com o apoio da Emenda Parlamentar n. 64/2022, de
autoria da Exma. Sra. Deputada Estadual Estela Bezerra, tornam público o presente edital,
destinado a estudantes do Campus II, Lagoa Seca, ofertando 16 (dezesseis) bolsas, com
duração de 6 (seis) meses, no valor de 400,00 reais mensais, a partir de junho de 2022, e
1 (uma) bolsa, com duração de 4 (quatro) meses, no valor de 400,00 reais mensais, a partir
de junho de 2022. As 17 (dezessete) bolsas serão distribuídas da seguinte forma: 9 bolsas
para estudantes da Graduação em Agroecologia; 8 bolsas para estudantes dos Cursos
Técnicos (Agropecuária ou Agroindústria).
1. Do objetivo da Emenda
A presente emenda tem como objetivo o fortalecimento das ações de pesquisa e extensão
do Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança, nos Campi I, IV e
V, nos municípios de Campina Grande, Catolé do Rocha e João Pessoa, respectivamente,
e de desenvolvimento e fortalecimento do Núcleo de Extensão Rural Agroecológico do
Campus II- CCAA, localizado no município de Lagoa Seca/PB.
1.1 Dos objetivos específicos


Incentivar o desenvolvimento da formação acadêmica, relacionado com as
demandadas dos projetos de Extensão, relacionados ao Campus II/CCAA-Lagoa
Seca/PB e as demandas advindas das comunidades, como meio de favorecer o

desenvolvimento local, regional;


Reafirmar a Extensão Universitária e favorecer a interação entre a Universidade e
sociedade, partindo do princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e
extensão, através da troca de experiências e a partilha de saberes, seja pela realização
de Seminários, Congressos, Rodas de diálogo e partilha em Feiras agroecológicas e
Feiras de Ciências, desenvolvidas junto com os(as) agricultores(as), instituições,
comunidades e as escolas da rede municipal de ensino de Lagoa Seca/PB;



Sistematizar e publicar dados, em livros, revistas, cartilhas e eventos as experiências
resultantes dos projetos desenvolvidos no NERA como contribuição para a
implantação de propostas alternativas que respeitem os diferentes saberes dos(as)
agricultores(as) rurais e das escolas do campo.

2. Dos projetos contemplados
As inscrições abertas contemplarão a seleção de 17 (dezessete) bolsistas, sendo 16 bolsas
com duração de 6 (seis) meses e 1 (uma) bolsa com duração de 4 (quatro) meses
destinadas para os seguintes projetos:
2.1 Ações educativas sobre os impactos dos agrotóxicos e do controle químico dos vetores
das arboviroses no campo e na cidade
O projeto tem como objetivo: sensibilizar agricultores/as, educadores/as, agentes de
controle de endemias, agentes comunitários de saúde, profissionais da saúde e população
em geral sobre os impactos à saúde humana e ambiental do uso de agrotóxicos e do
controle químico de vetores das arboviroses.
2.2 Ações para a segurança alimentar e soberania alimentar e nutricional na Vila Florestal,
Lagoa Seca/PB
O projeto visa possibilitar um trabalho de conscientização sobre alimentação saudável,
utilização de PANC e de estratégias para diminuir o desperdício e melhorar o
aproveitamento dos alimentos disponíveis, melhorando assim a Segurança Alimentar e
Nutricional destas famílias.
2.3 Laboratórios vivos para o controle do Aedes aegypti
O objetivo geral do projeto é a promoção da saúde e segurança alimentar das pessoas por

meio da eliminação de focos de A. aegypti com a instalação de hortas escolares. Os
objetivos específicos são a utilização da água de reuso e pluvial na produção de alimentos;
eliminação dos focos de A. aegypti por meio da utilização da água de reuso e pluvial;
melhoria da qualidade da merenda escolar por meio da utilização de alimentos orgânicos
produzidos na própria escola/universidade e promoção da interdisciplinaridade no
ambiente de educação básica, média e superior.
2.4 Alimentação agroecológica das galinhas de capoeira na agricultura familiar do
agreste, da borborema e do cariri
O projeto visa contribuir para que as agricultoras familiares desenvolvam de forma
participativa a melhoria da alimentação agroecológica das galinhas de capoeira visando a
produção de alimentos saudáveis e o aumento da autonomia do agroecossistema.
2.5 Horta saudável no hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP)
O projeto tem como objetivos: auxiliar a produção de alimentos agroecológicos e seguros
para os usuários da Fundação Assistencial da Paraíba-FAP, relacionados a uma
alimentação saudável e natural, bem como proporcionar aos estudantes de curso de
Agroecologia e Técnico Agropecuária formação quanto ao sistema de produção de
hortaliças em bases agroecológicas para suprir parte da demanda da cozinha do hospital
da FAP para a alimentação dos pacientes.
2.6 Coleção de bananeira orgânica como ferramenta na formação de famílias agricultoras
De acordo com a importância econômica e social da cultura da bananeira na Paraíba os
objetivos do presente trabalho são: (i) difundir práticas de manejo sustentáveis que
promovam o cultivo da bananeira no Agreste da Paraíba, (ii) capacitar agricultores quanto
ao reconhecimento e manejo ecológico da broca-do-rizoma e mal-do-Panamá e (iii)
promover a diversificação de variedades de bananeira cultivadas no Agreste da Paraíba.
2.7 Entre fios de algodão, tramas e redes: fortalecer o sentido da vida de mulheres da
associação de pequenos produtores rurais e artesões do Tabuado, Boqueirão – PB
Este projeto tem como objetivo geral, fortalecer o sentido da vida das mulheres
pertencentes à Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Artesões de Tabuado,
Boqueirão - PB.

2.8 Logoterapia peripatética: acolhimento psicológico, individual e grupal, aos
agricultores familiares de Lagoa Seca-PB
Este projeto de extensão tem como objetivo geral disponibilizar atividades terapêuticas e
proporcionar acolhimento psicológico, invividual e grupal, aos agricultores familiares do
Município de Lagoa Seca – PB, com base em uma abordagem logoterapêutica, de forma
itinerante, para o desenvolvimento das atividades.
2.9 Promoção de sustentabilidade ambiental na Vila Florestal, Lagoa Seca
O projeto visa promover a instalação de composteiras e canteiros de hortas, visando a
sustentabilidade ambiental e a segurança e soberania alimentar e nutricional das famílias
da Vila Florestal, Lagoa Seca/PB.
2.10 Formação docente e a construção do currículo das escolas do/no campo
O prrojeto tem como objetivo contribuir com o fortalecimento das propostas pedagógicas
e curriculares e com a formação continuada para a Educação Básica no Campo em escolas
do Território do Polo da Borborema e, em especial as escolas do município de Lagoa
Seca-PB.
2.11 Entre o campo e a cidade: diálogos agroecológicos na ocupação Luiz Gomes,
Campina Grande-PB
O objetivo geral do projeto é desenvolver processos de formação de uma parcela de da
comunidade a torná-la mais verde utilizando práticas com bases na agroecologia, com
maior acesso à serviços a desenvolver a soberania alimentar.
2.12 Permeando saberes ecológicos na comunidade da Vila Florestal, Lagoa Seca – PB
O objetivo geral é desenvolver processos de formação de uma parcela de da comunidade
contribuindo com ações voltadas a educação ambiental de forma que tenha um equilíbrio
entre sociedade e o meio ambiente na busca de geração de renda e bem-estar da
Comunidade Vila Florestal em Lagoa Seca-PB, visando o fortalecimento da economia
local, visto que a comunidade já se encontrava com uma carência antes do processo da
Pandemia do Covid – 19.
2.13 Uso de destiladores solares para obter água potável para famílias rurais do semiárido
paraibano

O projeto tem como objetivo aprimorar um modelo de destilador solar desenvolvido
inicialmente na Universidade Estadual da Paraíba e transferir essa tecnologia em escala
real para comunidades rurais que convivem com a escassez de água potável.
2.14 Mecanismos redutores de evapotranspiração em mananciais hídricos localizado no
semiárido paraíbano
O projeto tem como objetivo propagar o método da utilização de EPS reciclado no
processo de redução de evapotranspiração de pequenos reservatórios (açude) povoado
com ou não macrófitas aquáticas localizados no semiárido paraibano
2.15 Consumo de carne e ovos caipiras no município de Alagoa Grande – PB
O projeto tem como objetivo capacitar avicultores familiares a terem autonomia em suas
criações de galinhascaipiras visando o manejo nutricional (alimentação alternativa),
manejo sanitário (alternativas medicamentosas), ambiência e bem-estar animal no
Quilombo Caiana dos Crioulos em Alagoa Grande- PB.
2.16 Alimentação alternativa utilizada por avicultores de Lagoa Seca-PB e região
O projeto tem como objetivo capacitar os avicultores de Lagoa Seca, PB e região a utilizar
alimentos alternativos locais, que possam substituir a soja e o milho, através de
conhecimentos na área de formulação de ração.
2.17 Oficinas pedagógicas: por uma escuta agroecológica e artística
O projeto tem como objetivo desenvolver Oficinas Pedagógicas Agroecológicas com as
mães do Clube de Mães Cozete Barbosa para construção eco pedagógica e artística da
relação ser humano natureza.
3. Dos requisitos:
3.1 Ser aluno/a regularmente matriculado no curso de Bacharelado em Agroecologia ou
nos cursos Técnicos em Agropecuária e Agroindústia do Campus II/Lagoa Seca;
3.2 Não receber bolsa de estudo de monitoria, extensão ou de pesquisa de
PIBIC/CNPQ/UEPB, nem em outras modalidades. Não se enquadram nesta categoria
as bolsas de manutenção parcial ou total concedidas pela UEPB;
3.3 Não receber remuneração referente a estágio eletivo;

3.4 Não possuir vínculo empregatício em firmas, empresas, instituições governamentais,
ONG ou de qualquer outra natureza trabalhista, atendendo assim as normas e
requisitos que norteiam os critérios para a concessão de bolsas da Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Estadual da Paraíba;
3.5 Estar matriculado e cursando a partir do 2º. até o penúltimo período;
3.6 Ter o CRE acima de 7;
3.7 Ter disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais;
3.8 Ter identidade com as questões da Extensão Rural, Educação e Cidadania.
4. Das funções e compromissos do/a bolsista:
4.1 Na condição de bolsista, o discente não pode acumular bolsas nem atividades
remuneradas, sendo obrigatória a sua participação nas atividades extensionistas
desenvolvidas por esta Pró- Reitoria;
4.2 O/a bolsista deverá apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas;
4.3 O/a bolsista deverá participar da confecção do relatório do Projeto;
4.4 O/a bolsista deverá fazer referência à condição de bolsista da Pró-Reitoria de
Extensão da UEPB nas publicações e trabalhos apresentados em eventos científicos;
4.5 O/a bolsista deverá participar do Seminário de Extensão da UEPB ou outros eventos
similares no âmbito da Universidade.
5. Das inscrições:
As inscrições serão realizadas no período de 16 a 20 de maio de 2022, via e-mail
nera@setor.uepb.edu.br.
O (a) candidato(a) deverá enviar, em um único arquivo em PDF, a seguinte
documentação para o e-mail acima:


Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO A);



Termo de compromisso para concessão de bolsa de extensão (ANEXO B);



Cópia de RG e CPF;



Comprovante de residência;



Comprovante bancário;



Declaração de aluno(a) regularmente matriculado(a);



Cópia do Histórico Acadêmico.

OBS: O/A candidato/a que não enviar a documentação completa no prazo, terá sua
inscrição INDEFERIDA.
6. Da seleção:
6.1 A avaliação do processo seletivo será composta por entrevista e as motivações
apresentadas no ato de inscrição;
6.2 As motivações emitidas no ato da inscrição terão peso 3,0 (três) e a entrevista terá
peso 7,0 (sete). Que será composta por uma banca de professores(as) vinculados aos
programas do NERA/UEPB/campus II/Lagoa Seca;
6.3 As entrevistas serão realizadas na sala dos professores(as), nos turnos manhã e tarde,
nos horários de 8h às 11h e das 14h às 16:30h;
6.4 O resultado final será obtido a partir do somatórios das notas das entrevista e das
motivações emitidas no ato da inscrição;
6.5 Serão considerados aprovados e classificados os candidatos que obtiverem nota
final igual ou superior a 7,0 (sete) e o desempate será a nota do CRE.
7. Do resultado final
7.1 A lista dos/as classificados/as será divulgada na página da UEPB no dia 30 de maio
de 2022.
7.2 Os/as estudantes classificados/as iniciarão as atividades no dia 01 de junho de 2022.
7.3 Do 1º ao 16º lugar serão contemplados com a bolsa de 400,00 por seis meses. O 17º
lugar será contemplado com a bolsa 400,00 por quatro meses.
8. Disposições finais
8.1 As atividades a serem desenvolvidas, carga horária e responsabilidades dos bolsistas
e coordenadores/orientadores dos Projetos seguirão as normas gerais da Pró Reitoria
de Extensão conforme Resolução 0156/2016 e a Resolução n. 7 de dezembro de 2018,
do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior.

8.2 Os casos omissos serão deliberados pelo Conselho da Pró Reitoria de Extensão.
9. Cronograma
Atividade

Período

Divulgação do Edital

13/05/2022

Inscrições

16/05/2022 a 20/05/2022

Seleção

23/05/2022 a 27/05/2022

Divulgação do resultado

30/05/2022

Início das atividades

01/06/2022

Lagoa Seca, 11 de maio de 2022.

Shirleyde Alves dos Santos
Coordenadora do Programa de Extensão
Agroecologia, saúde, educação e cidadania: ações do Núcleo de Extensão Rural
Agroecológica (NERA) pelo bem viver

Professores que comporão a banca de seleção:

Shirleyde Alves dos Santos
Rita de Cássia Cavalcante
Leandro de Oliveira Andrade
Cidoval Moraes

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
NÚCLEO DE EXTENSÃO RURAL AGROECOLÓGICA/ NERA
CAMPUS II – LAGOA SECA
EDITAL ESPECIAL N. 001/2022
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
EMENDA PARLAMENTAR 64/2022, DEPUTADA ESTADUAL ESTELA
BEZERRA

FICHA DE INSCRIÇÃO:

NOME: ______________________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________
CIDADE: _____________________UF: _____CEP: _____________
DDD: (83) TEL: _________________
E-mail institucional: ____________________________________________________________
Curso: _________________________Período: ________________ MAT________________
RG:________________________ ÓRGÃO EXPEDITOR:_______
CPF________________________
Quais os Projetos te interessam participar como bolsista? (cite 3)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Motivações principais para inscrever-se no projeto:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO
Pelo Presente Termo de Compromisso, eu _______________________________________
Matriculado (a) no Curso ____________________________________________________
do Departamento de ___________________________________ do Centro de _________

Período __________________________________________________________________,
Residente à rua ____________________________________________________________,
________________________________________ nº _______________________________
Bairro ________________________________________, CEP ______________________,
Cidade________________________________________Estado______________________,
CPF _________________________________________RG_________________________
declaro não receber bolsa de estudo ou de pesquisa do PIBIC/ CNPQ/UEPB ou em outras
modalidades; não receber remuneração através de estágio eletivo e não possuir vínculo
empregatício em firmas, empresas, instituições governamentais, ONGS ou de qualquer
outra natureza trabalhista, atendendo assim as normas e requisitos que norteiam os
critérios para a concessão de bolsas da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual
da Paraíba.
Campina Grande, _____/______________________/____________
Assinatura do (a) Aluno (a)

