
 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Site: - http://www.unilab.edu.br/ 

  

EDITAL 01/2021/IDR 

O Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira – UNILAB, torna pública, pelo presente Edital, a abertura do processo de inscrição, 
seleção e matrícula, para o curso de Residência Agrária - Especialização em Sistemas Agrícolas 
Sustentáveis do Semiárido na modalidade presencial. 

1. DO OBJETO 

1.1   O objeto do presente Edital é a inscrição, seleção e matrícula, para o curso de 
Residência Agrária - Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido, na modalidade 
presencial, no âmbito do Projeto "Inserção Profissional de Jovens Agrônomo(a)s na Agropecuária do 
Semiárido Brasileiro", submetido e aprovado no Edital de Chamamento Público nº 01/2020, da 
Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, conforme quadro de vagas (Anexo I). 

2. DO OBJETIVO 

2.1.   O objetivo da Residência Agrária - Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis 
do Semiárido - é apoiar a formação de jovens profissionais, desenvolvendo competências e 
habilidades necessárias, para a atuação nas áreas de ciências agrárias e afins, buscando a inserção 
desses profissionais no mercado de trabalho, com vistas a contribuir para o desenvolvimento e 
aprimoramento da agropecuária no Brasil, gerando impacto social, econômico e ambiental. 

3. DA LOCALIZAÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO 

3.1.   A Residência terá duração de 12 meses, com carga horária total de 1980 horas, 
incluindo o Trabalho de Conclusão de Residência (TCR). 

3.2.   A Residência será ofertada em Redenção - CE, em parceria com as Unidades 
Residentes devidamente conveniadas com a UNILAB (Anexo II), para as quais as vagas serão 
direcionadas, com recursos oriundos do Projeto "Inserção Profissional de Jovens Agrônomo(a)s na 
Agropecuária do Semiárido Brasileiro", submetido e aprovado no Edital de Chamamento Público nº 
01/2020, da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

4. DAS BOLSAS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA 

4.1.   O curso será gratuito e com concessão de bolsa no valor de R$ 1.200,00 (mil e 
duzentos reais), cabendo ao aluno residente arcar com as despesas pessoais para deslocamentos 
necessários às Unidades Residentes. 

4.2   Os gastos com alimentação e estadia durante as atividades ficarão por conta das 
Unidades Residentes, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre estas e a UNILAB. 

5. DA ELEGIBILIDADE 

5.1.   São elegíveis, para inscrição neste Edital, o(a)s Engenheiro(a)s Agrônomo(a)s 
egresso(a)s da UNILAB que tenham colado grau há, no máximo, 12 (doze) meses e graduando(a)s 
que, não tendo colado grau, tenham integralizado toda carga horária curricular. 

6. DAS INSCRIÇÕES 



6.1.   A inscrição será realizada exclusivamente por meio de formulário eletrônico, 
devendo ser preenchido corretamente cada item (formulário disponível no 
site http://unilab.edu.br/especializacao-em-sistemas-agricolas-sustentaveis-do-semiarido/), no 
período de 09/02/2021 a 21/02/2021 (até as 23h59), horário de Brasília (Brasil), conforme definido 
no cronograma (Anexo III) deste Edital. 

6.2.   Antes de concluir sua inscrição online, o candidato deverá anexar ao formulário, em 
formato PDF e legível, os seguintes documentos: 

I - Documento de Identificação com foto (RG, CNH, CTPS, RNE/CRNM, 
Passaporte, Carteira de Ordem ou Conselho de Classe, Documento Militar e 
demais documentos de identificação com fé pública); 

II - Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

III - Comprovante de residência (água, luz, ou telefone), no caso de não haver 
tais documentos, deverá ser enviada uma declaração de residência, conforme 
modelo (Anexo IV); 

IV - Diploma, Certidão ou Declaração de Conclusão de Curso de Formação em 
Agronomia emitido pela UNILAB; 

V - Histórico de graduação em Agronomia emitido pela UNILAB; 

VI - Currículo Lattes que comprove a experiência profissional ou acadêmica;  

VII - PDF do barema (pontuação do currículo) gerado pelo preenchimento do 
formulário eletrônico, em http://proppg.unilab.edu.br/forms/ficha-de-
qualificacao-residencia/; 

VIII - Carta de apresentação (com duas laudas, sem capa, fonte Times New 
Roman 12 e espaçamento 1,0 entre linhas), em que constem claramente as 
seguintes informações: 

a) trajetória acadêmica; 
b) motivação para participar da Residência; 
c) expectativa quanto à participação da Residência; 
d) Intenção explícita de concluir todo o período formativo do curso. 

6.3.   Ao concluir sua inscrição, o candidato receberá aviso eletrônico de que o 
procedimento foi bem sucedido. Este aviso servirá como recibo da inscrição. 

6.4   A inscrição no presente processo seletivo implicará conhecimento e tácita aceitação 
das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, não podendo o candidato alegar seu 
desconhecimento. O candidato que não atender aos requisitos deste Edital terá sua inscrição 
indeferida. 

6.5.   As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato. O preenchimento com informações falsas sujeitará o candidato às sanções previstas em 
lei e o excluirá do processo seletivo. 

6.6.   A formação ou graduação superior, requisito para inscrição neste Edital, deverá ter 
sido concluída antes de realizar a matrícula no curso de pós-graduação ora ofertado. 

6.7.   Havendo mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada válida a 
última inscrição. 

 6.8.   As inscrições recebidas após a data disposta no item 6.1 serão automaticamente 
indeferidas. 

7. DA SELEÇÃO 

7.1.   A seleção será realizada em três etapas: a primeira eliminatória e a segunda e 
terceira classificatória e eliminatória. 

7.2.   Conforme o cronograma (Anexo III), serão divulgadas as inscrições deferidas e 
indeferidas. 



7.3.   A primeira etapa consiste em análise documental. A segunda etapa consiste na 
análise e pontuação do curriculum lattes (CL), por meio do formulário eletrônico do barema (até 10,0 
pontos), do índice de desempenho do estudante (IDE) (até 20,0 pontos) e da carta de apresentação 
(CA) (até 20,0 pontos). Os candidatos devem atingir nota igual ou maior 6,0 (seis) na média dos três 
itens, sendo eliminados aqueles que não atingirem a referida pontuação. Nota da segunda etapa 
=  [CL (peso 1) + IDE (peso 2) + CA (peso 2)]/5. 

7.4.   A avaliação da carta de apresentação do candidato será feita de acordo com os 
critérios estabelecidos no quadro abaixo: 

TEMA PONTUAÇÃO 

Trajetória acadêmica e profissional 2 

Motivação para participar da Residência 3 

Expectativa quanto à participação da Residência em relação às áreas temáticas das 
Unidades Residentes - explicar a motivação para a primeira e segunda opção. 

4 

Intenção explícita de concluir todo o período formativo do curso 
  

1 

7.5   A terceira etapa consiste em entrevista com os candidatos selecionados na etapa 
anterior. Essa entrevista terá a pontuação máxima de 10,0 pontos. 

7.6.   As entrevistas serão realizadas através da plataforma Google Meet, cujo link será 
divulgado no site http://unilab.edu.br/especializacao-em-sistemas-agricolas-sustentaveis-do-
semiarido/, conforme o cronograma (Anexo III) deste edital, por uma Comissão Avaliadora composta 
por, pelo menos, 3 (três) membros designados. 

7.7.   A entrevista terá duração aproximada de 30 minutos e versará principalmente sobre 
o histórico, os anseios e as perspectivas do candidato. 

7.8.   A entrevista será avaliada pela Comissão Avaliadora, formada por três membros, 
considerando as habilidades do candidato percebidas, na entrevista, referente à clareza e à 
desenvoltura do candidato ao expressar seu interesse pela Residência e seu conhecimento geral 
sobre os temas centrais do projeto (nota de 0 a 10). 

7.9.   Os candidatos que não obtiverem a nota mínima 6,0 (seis) na entrevista serão 
eliminados do processo seletivo. 

7.10.   O resultado será divulgado no site http://unilab.edu.br/especializacao-em-sistemas-
agricolas-sustentaveis-do-semiarido/, conforme o cronograma deste Edital (Anexo III). 

7.11.   A classificação final será feita a partir do somatório simples das notas obtidas pelos 
candidatos aprovados na segunda e na terceira etapa. Nota final = Nota da segunda etapa + Nota da 
terceira etapa. 

7.12.   Em caso de empate de notas finais, o desempate será feito respectivamente pela 
maior nota da entrevista e, posteriormente, se necessário, pela maior idade (dia, mês e ano). 

7.13.   A lista final dos aprovados no Edital, com a ordem de classificação e as respectivas 
notas finais, será divulgada conforme o cronograma (Anexo III). 

7.14.   Os candidatos que forem classificados farão as matrículas conforme o cronograma 
deste Edital (Anexo III). 

7.15.   Se houver desistências, poderão ser chamados outros candidatos, seguindo a ordem 
de classificação, tendo como condição imprescindível a obtenção de nota final igual ou superior a 
12,0 (doze). 

8. DO RECURSOS 

8.1.   Os candidatos poderão entrar com recurso exclusivamente por meio do modelo de 
formulário disponível neste edital (Anexo V) e envio de e-mail 
para residencia.agraria@unilab.edu.br, contestando o resultado, conforme o cronograma (Anexo 
III). 



8.2.   O recurso será analisado e respondido pela Comissão Avaliadora, conforme o 
cronograma (Anexo III). 

8.3.   Para ser avaliado, o recurso deve conter uma argumentação do candidato em relação 
ao item para o qual pede revisão (documentos, carta de apresentação ou entrevista) e conter as 
razões da demanda. 

9. DA MATRÍCULA 

9.1.   A matrícula será realizada através do envio da documentação abaixo indicada, em 
formato PDF, de forma legível, escala de cinza, para o e-mail residencia.agraria@unilab.edu.br, com 
o assunto MATRÍCULA - [NOME COMPLETO DO CANDIDATO]: 

I - Documento de Identificação com foto (RG, CNH, CTPS, RNE/CRNM, 
Passaporte, Carteira de Ordem ou Conselho de Classe, Documento Militar e 
demais documentos de identificação com fé pública); 

II - Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

III - Diploma, Certidão ou Declaração de Conclusão de Curso de Formação em 
Agronomia na UNILAB; 

IV - Histórico de graduação; 

V - Currículo Lattes; 

VI - Foto 3x4 (digitalizada); 

VII - Informar conta corrente bancária em nome do candidato (Nome do Banco, 
Número do Banco, Agência, Conta); 

VIII - Os candidatos internacionais deverão apresentar RNE/CRNM válido ou 
outro documento da Polícia Federal que acredite a estadia legal no país e 
autorização para estudar. 

9.2.                    Após o envio dos documentos, o candidato deverá cadastrar-se no Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI, através do 
link https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.phpacao=usuario_externo_logar&id_orgao_
acesso_externo=0, e seguir as instruções recebidas por e-mail, para liberação da senha de acesso 
criada. 

9.3.   Após a recepção dos documentos e liberação de acesso ao SEI, será confeccionado e 
disponibilizado o Termo de Compromisso - Bolsista Residente (Anexo VI), para assinatura eletrônica. 

9.4.   A matrícula institucional será efetuada pela Coordenação do Curso da Residência 
Agrária - Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido, na data prevista no 
cronograma deste Edital (Anexo III), uma vez que tenha sido apresentada toda a documentação, 
realizado o cadastro no SEI e assinado o Termo de Compromisso - Bolsista Residente. 

9.5.   Será considerado desistente o candidato classificado que não apresentar a 
documentação que consta no item 9.1, não realizar o cadastro do Sistema Eletrônico de Informações 
– SEI e/ou não realizar a assinatura do Termo de Compromisso - Bolsista Residente, conforme 
previsto no cronograma deste Edital (Anexo III), salvo justificativas previstas em lei, como o Decreto-
Lei nº 1.044 de 21 de outubro de 1969. 

9.6.   Em caso de desistência ou eliminação de candidatos classificados neste Edital, serão 
convocados os classificáveis, na ordem decrescente de pontuação, até que se completem as vagas 
remanescentes. 

9.7.   Após os procedimentos de matrícula institucional, a possibilidade de escolha de 
designação da Unidade Residente pelo candidato se dará pelo critério de maior nota final. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1.   Os atrasos decorrentes de problemas técnicos como falta energia, internet e outros, 
que porventura ocorram, são de responsabilidade do candidato e não serão aceitos como justificativa 
para o não cumprimento do disposto neste Edital. 



10.2.   Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em aditivo ou avisos a serem publicados no endereço 
eletrônico http://unilab.edu.br/especializacao-em-sistemas-agricolas-sustentaveis-do-semiarido/. 

10.3.   Casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção, ressalvada a possibilidade de 
recurso ao Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR. 

  

LUCAS NUNES DA LUZ 

Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS NUNES DA LUZ, DIRETOR(A) DE 
INSTITUTO, em 08/02/2021, às 20:51, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_
orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0232487 e o código 
CRC 43FD802B. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

 

 

 

 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE RESIDENTE VAGAS 

Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente - CEPEMA 2 

Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador - CETRA 1 

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - COOPERFAM 2 

Fazenda Coringa 2 

FSJ Uchôa- Sítio Águas Finas 1 

Cáritas 2 

Total de Vagas 10 



 

 

ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS UNIDADES RESIDENTES 

Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente (CEPEMA) 

O Centro de Educação Popular em Defesa do Meio Ambiente - CEPEMA foi criado 
em 1989, em Sobral - Ceará, com apoio da ONG sueca Framtidsjorden (Terra do Futuro).  Em janeiro 
de 1990, o centro foi transformado na Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio 
Ambiente, fazendo também parte da Rede Internacional Terra do Futuro. O CEPEMA trabalha com a 
divulgação das técnicas da agricultura orgânica, principalmente na realização de cursos, dias de 
campo, seminários e assistência técnica rural e florestal. A Fundação conta com uma vasta 
experiência em atividades e projetos que promovam a formação de jovens profissionais e 
agricultores. 

  

Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador (CETRA) 

O CETRA é uma organização da sociedade civil, que atua desde 1981 no setor 
agropecuário, dando assessoria a propriedades rurais, principalmente nas áreas de cultivo orgânico, 
organização de produtores, horticultura, fruticultura e manejo de recursos hídricos no semiárido 
cearense. Desenvolveu um amplo espectro de projetos e convênios, com ênfase em distintos 
sistemas de produção. Possui equipe técnica e estrutura capaz de contribuir com a formação de 
jovens residentes, na medida em que oferece oportunidade de atuação prática. 

  

A Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis (Cooperfam Ceará) 

A Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis 
(Cooperfam Ceará) surgiu em 2010, para desenvolver as condições de vida daqueles que vivem no 
campo cearense. O intuito inicial foi investir no cooperativismo. Com sede em Maranguape-CE, a 
Cooperfam oferece produtos e serviços ligados a hortifrutigranjeiros e polpa de frutas.  A missão é 
desenvolver a agricultura da região através de soluções agroecológicas e ações solidárias, visando à 
melhoria da vida de seus cooperados e contribuindo para a segurança alimentar da população. A 
cooperativa tem parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – Ematerce, a Organização das Cooperativas Brasileiras 
– OCB/SESCOOP/CE, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDS, a Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará – SDA, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário – Casa Civil/Governo Federal e a União das Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária – Unicafes. 

  

Fazenda Coringa Hortifrutigranjeiros 

A Fazenda Coringa é uma empresa privada cujas atividades iniciaram-se em 20 de 
junho de 2017, no setor agroflorestal e na implantação de SAF’s, dando assistência a quem precisar, 
mas principalmente aos agricultores rurais locais. A principal atividade é o cultivo orgânico, a 
organização e aberturas de SAF’s, com horticultura e fruticultura, além do manejo hídrico, no 
semiárido cearense, e do manejo das podas. A fazenda desenvolve projetos e parcerias voltados 
principalmente para sistemas agroflorestais e formas de gerenciamento de sistemas de produção. 
Possui uma equipe com grande conhecimento na área, capaz de contribuir com a formação de jovens 
residentes, na medida em que oferece oportunidade de atuação prática. Os gerentes têm um 
conhecimento vasto na área de sistemas agroflorestais e assumirão as responsabilidades de Técnicos 
Orientadores com o residente, conforme previsto no projeto, bem como conduzirão, junto com o 
professor orientador, o plano de trabalho. 

  



FJS Uchôa - ME 

A empresa FJS Uchôa é originária de uma tradição local de produção de café que 
cultiva, desde 1939, o Café Uchoa e vem aprimorando grãos e formas de beneficiamento no decorrer 
do tempo, conferindo qualidade à marca. A empresa se modernizou e investe em tecnologia para 
aprimorar a qualidade do café, com ênfase nos cuidados na colheita, secagem e demais etapas de 
beneficiamento, apostando na qualidade do café, cultivando arábica, 100% orgânico. Atualmente, a 
produção de café orgânico sombreado de qualidade está associada ao turismo rural, possibilitando 
agregação de valor. 

  

Cáritas Brasileira Regional Ceará 

A Cáritas Brasileira, fundada em 12 de novembro de 1956, é um organismo da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Rede Cáritas, no Ceará, é composta pela Cáritas 
Arquidiocesana de Fortaleza e pela Cáritas Diocesana de Crateús, Crato, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro 
do Norte, Sobral e Tianguá. Dentre as áreas de atuação, destacam-se a convivência com o semiárido, 
economia popular e solidária, mobilizações, controle social e conquista de políticas públicas, infância, 
adolescência e juventude, emergências e gestão de riscos. Além disso, trabalha em parceria com 
governos, organizações não-governamentais e organização de produtores. A Cáritas acompanha 
diretamente cerca de 10 mil famílias e indiretamente 50 mil pessoas, no estado do Ceará, sendo 
mulheres e homens do campo e da cidade, crianças, jovens, quilombolas, indígenas, agricultores, 
povos do semiárido e catadores de materiais recicláveis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III - CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação do Edital 09/02/2021 

Inscrições 09/02/2021 a 21/02/2021 

Resultados das inscrições deferidas 23/02/2021 

Recursos referentes às inscrições indeferidas 24/02/2021  

Resultado parcial dos deferidos 25/02/2021 

Entrevistas 26/02/2021 e 27/02/2021 

Resultado preliminar 01/03/2021 

Recursos referentes ao resultado preliminar 02/03/2021  

Resultado final 03/03/2021 

Matrícula 04/03/2021 e 05/03/2021 



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

Eu, _____________________________________________________________ 
candidato (a) ao curso Residência Agrária - Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do 
Semiárido - na modalidade presencial, CPF ___________________, Documento de Identificação nº 
__________________, declaro, para fins cadastrais junto ao Instituto de Desenvolvimento Rural – 
IDR, que resido no endereço: 
__________________________________________________________________________________, 
comprovado pela cópia da conta pública anexa e que não possuo nenhum comprovante em meu 
nome. 

_____________, ____ de ______________ de 2021. 
  
  

__________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V - RECURSO 

 

(   ) RECURSO REFERENTE A INSCRIÇÕES INDEFERIDAS  

(   ) RECURSO REFERENTE AO RESULTADO PRELIMINAR 

Eu, [nome do residente], portador do Documento de Identidade nº [num doct], e CPF nº [num 
cpf], inscrito no edital nº 01/2021/IDR, no âmbito do projeto denominado "Inserção Profissional de 
Jovens Agrônomo(a)s na Agropecuária do Semiárido Brasileiro", em face do resultado publicado, venho 
solicitar.... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO - BOLSISTA RESIDENTE 

Eu, [NOME DO RESIDENTE], portador do Documento de Identidade nº [NUM 
DOCT], e CPF nº [NUM CPF], aprovado no Edital nº 01/2021/IDR, no âmbito do Projeto 
denominado "Inserção Profissional de Jovens Agrônomo(a)s na Agropecuária do Semiárido 
Brasileiro", aprovado no Edital de Chamamento Público nº 01/2020 - Programa de Residência 
Profissional Agrícola da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo/MAPA, declaro estar de 
acordo com as normas explicitadas no Edital supracitado, para realizar atividades junto ao [NOME DA 
UNIDADE RESIDENTE], nas seguintes condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BOLSA 
1.1. Será concedida bolsa-residência no valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a ser paga 

através da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento de Pesquisas - FASTEF, na 
conta corrente abaixo indicada: 

Banco - Nome Agência - Dígito Conta - Dígito 

XXX - Nome do Banco XXXX - X XXXXXX - X 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS 

2.1. O Bolsista-Residente assume integralmente os compromissos abaixo: 

2.1.1. Manter frequência efetiva e integral; 

2.1.2. Apresentar relatório mensal e final ao professor orientador ou ao técnico orientador das 
atividades de residência do acompanhamento de desempenho, salvo nos períodos de recesso; 

2.1.3. Executar com eficiência, interesse, zelo, disciplina e técnica suas responsabilidades, bem como 
cumprir as ordens dos orientadores; 

2.1.4. Reportar aos orientadores qualquer situação atípica ou ocorrência de eventualidades; 

2.1.5. Participar de todas as atividades acadêmicas relacionadas ao projeto; 

2.1.6. Observar as normas e regulamentos das instituições de ensino e da unidade residente, 
garantindo o sigilo, quando for o caso; 

2.1.7. Não acumular renda ou auferir quaisquer tipos de remuneração ou auxílio, inclusive no que 
concerne a vínculos empregatícios. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1.1 Este Termo de Compromisso entrará em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 12 
(doze) meses. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS AUSÊNCIAS E DESLIGAMENTO DO RESIDENTE-BOLSISTA 

4.1. O pedido do residente de justificativa de ausência deverá ser apresentado, com os comprovantes 
respectivos, ao técnico orientador designado, que só poderá aboná-la de forma motivada, sob pena 
de responsabilidade administrativa. 

4.2. Os dias de ausência não justificadas serão descontados proporcionalmente no valor da bolsa. 

4.3. Será desligado do programa o residente que: 

4.3.1. Apresentar três ou mais faltas não justificadas em um mês civil; 

4.3.2. Não obtiver a frequência mínima exigida de 90% (noventa por cento) no Programa de 
Residência Profissional Agrícola; 

4.3.3. Obtiver desempenho insuficiente; 

4.3.4. Possuir conduta ou praticar ato incompatível com o zelo e a disciplina ou que descumprir as 
normas regulamentares dos Órgãos Públicos pública direta e indireta, bem como em entidades 
privadas parceiros. 

Ao firmar o presente Termo de Compromisso, declaro não possuir vínculo com 
outras agências de fomento e, ainda, estar ciente de que a inobservância do termo de compromisso e 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-lanca-primeiro-edital-de-residencia-profissional-agricola/copy_of_EditalResidenciaProfissionalAgrcola.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-lanca-primeiro-edital-de-residencia-profissional-agricola/copy_of_EditalResidenciaProfissionalAgrcola.pdf


responsabilidade aqui assumido implica suspensão e/ou cancelamento de minha participação no 
projeto, ficando sujeito às demais sanções previstas na Portaria Interministerial nº 127/08 de 
27/05/2008. 
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assinado eletronicamente 
XXXXXX 

Bolsista – Residente 
 
 
 
 

assinado eletronicamente 
JAQUELINE SGARBI SANTOS 

Coordenadora do Projeto 

assinado eletronicamente 
XXXXXX 

Representante da Unidade Residente 
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