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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

EDITAL Nº 07/2021/IDR/UNILAB

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
POLÍTICA DO PNAE – IDR/UNILAB/FNDE

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, por
intermédio do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural - IDR, convoca a Comunidade Universitária da UNILAB
a par�cipar, de acordo com as condições definidas neste edital, e a concorrer à concessão de bolsas
des�nadas a servidores efe�vos e a  discentes da UNILAB, no âmbito do projeto interins�tucional
FORTALECIMENTO   DA   AGRICULTURA FAMILIAR PARA A POLÍTICA DO PNAE financiado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

1. DAS BOLSAS

Para o perfeito cumprimento das metas e obje�vos do projeto, serão concedidas bolsas
com vista à remuneração dos pesquisadores atuantes no âmbito do projeto, conforme o descrito no
quadro 1. 

Quadro 1. Especificação e quan�ta�vo de bolsas. 

Atribuição Quan�dade Duração (meses) Valor R$

Pesquisadores 03 10 2.000,00

Graduandos 10 10 400,00

Pós-graduandos 02 10 800,00

O recebimento de bolsas para servidores efe�vos no âmbito da UNILAB seguirá a
Resolução nº 41/2021/CONSUNI. Para os discentes, a concessão de bolsas seguirá as normas es�puladas
para concessão de bolsas discentes da PROPPG.

2.  DO PROJETO 

O presente edital vincula-se à proposta aprovada junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, cuja finalidade é contribuir com as metas de desenvolvimento
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O presente projeto será executado de forma
par�cipa�va e colabora�va entre a En�dade Proponente e as En�dades Par�cipes, contando com a
par�cipação de servidores efe�vos da UNILAB e de en�dades parceiras. Os trabalhos serão desenvolvidos
em 02 (dois) grandes eixos metodológicos, que cons�tuem as metas deste projeto.

2.1. Obje�vo geral 

O projeto tem como obje�vo prioritário promover o fortalecimento da comercialização e
da sustentabilidade da agricultura, bem como o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar
para a polí�ca do PNAE. 

2.2. Metas

2.2.1. Meta 01 - Realização de um Concurso de Merendeiras a ser realizado em todos os Estados
da Federação e do Distrito Federal visando o uso de produtos oriundos da agricultura familiar. 
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2.2.2. Meta 02 - Mapeamento e construção de um mapa intera�vo em que estão localizadas as
coopera�vas dos Estados e do Distrito Federal, com a informação de quantos cadastros elas possuem e
quais os produtos mais comercializados por essas coopera�vas, além de incluir um estudo sobre o
percentual do recurso u�lizado.

2.3. Etapas 

As etapas se referem às partes sequenciais de desenvolvimento do trabalho com vistas ao
alcance das metas e obje�vos. Para o cumprimento da Meta 1, deverão ser cumpridas três etapas de
trabalho aqui descritas:

Etapa 1 - Levantar dados estaduais e do Distrito Federal sobre os produtos alimentares da
sociobiodiversidade (unidades de conservação, cultura, quilombola, indígena e local), para serem
u�lizados como base no concurso das merendeiras.

Etapa 2 - Elaborar a publicação impressa e digital dos produtos alimentares de cada região
considerando o levantamento da etapa 1, com as receitas vencedoras/região.

Etapa 3 - Realizar o concurso de merendeiras em todos os Estados da Federação e do
Distrito Federal, visando o uso de produtos oriundos da agricultura familiar.

Para o cumprimento da Meta 2, deverá ser cumprida uma etapa:

Etapa 4 - Mapeamento e diagnós�co dos 26 estados e do Distrito Federal, visando a
construção de um mapa intera�vo das Coopera�vas/Associações contendo a informação de número de
cadastros, produtos comercializados e percentual de recursos u�lizados na agricultura.

2.4. Da execução e da equipe executora 

Para o perfeito cumprimento das metas e etapas, pede-se a organização dos trabalhos com
roteiro e cronograma condizentes com as ações a serem realizadas e tempo para finalização dos
trabalhos. Sugere-se o cumprimento da seguinte metodologia de trabalho:

a) A�vidades preparatórias: levantamentos preliminares, desenvolvimento de
ferramentas de apoio, planejamento detalhado, formação das equipes de trabalho e
agendamento de a�vidades;

b) A�vidades de campo: levantamentos de campo, bem como atuação de membros da
equipe do projeto junto aos agricultores e suas organizações;

c) A�vidades de retaguarda: disponibilização de suporte técnico e administra�vo ao
pessoal de campo e nas a�vidades de compilação, armazenamento, interpretação e
repor�ng das informações ob�das;

d) A�vidades de pesquisa: coleta, tratamento e sistema�zação de todo material
disponível em fontes oficiais e confiáveis, bibliografia especializada e em outros estudos
e projetos acadêmicos.

2.4.1 A equipe executora do projeto contará com os bolsistas descritos no Quadro 1, além
de um Coordenador Técnico e um Coordenador Acadêmico designados pela Reitoria, e uma Organização
da Sociedade Civil – OSC, escolhida por meio de edital de credenciamento e chamamento público, a qual
ficará responsável pela execução técnica e financeira do projeto. 

2.4.2 Findo o processo sele�vo, realizado o enquadramento do bolsistas junto as metas e
etapas pela coordenação do projeto, os pesquisadores selecionados com bolsa deverão apresentar no
prazo de 30 dias corridos, plano de trabalho detalhado para o cumprimento do objeto.

3. DAS INSCRIÇÕES

Poderão se inscrever, no processo sele�vo, servidores efe�vos da UNILAB e discentes de
graduação do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural da UNILAB. Para as bolsas de pós-graduação, serão
aceitas inscrições de discentes provenientes de qualquer Ins�tuto da UNILAB. 

3.1. A inscrição será realizada por meio do preenchimento do formulário disponível na página
do IDR <h�ps://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/09/Formulario-de-Inscricao-Edital-

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/09/Formulario-de-Inscricao-Edital-IDR_UNILAB_FNDE-no-07_2021_.pdf
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IDR_UNILAB_FNDE-no-07_2021_.pdf>, no período de 06 de outubro a 05 de novembro de 2021.

3.2. Para concluir a inscrição online, o candidato deverá anexar o formulário e os seguintes
documentos, em PDF único e legível, e enviá-los para o e-mail secretariaidr@unilab.edu.br com cópia
para idr@unilab.edu.br:

3.2.1. Documento de Iden�ficação com foto (RG, CNH, CTPS, RNE/CRNM, Passaporte, Carteira de
Ordem ou Conselho de Classe, Documento Militar e/ou demais documentos de iden�ficação com fé
pública);

3.2.2. Comprovante de Cadastro de Pessoa Física (CPF);

3.2.3. Comprovante de residência (água, luz ou telefone). No caso de não haver tais documentos,
deverá ser enviada uma declaração de residência de próprio punho com especificação de endereço;

3.2.4. Cópia de Diploma, Cer�dão ou Declaração de Conclusão de Curso (somente para discentes
de pós-graduação);

3.2.5. Cópia de Diploma de Doutorado (somente para pesquisadores);

3.2.6. Histórico de graduação e/ou pós-graduação (somente para discentes graduação e pós-
graduação);

3.2.7. Comprovante de matrícula regularmente a�va em cursos de graduação do IDR ou pós-
graduação da Unilab (somente para discentes); 

3.2.8. Currículo La�es, modelo vitae, que comprove a experiência profissional ou acadêmica;

3.2.9. PDF do barema (pontuação do currículo) gerado pelo preenchimento do formulário
eletrônico, em <h�p://proppg.unilab.edu.br/forms/ficha-de-qualificacao/> (somente para
pesquisadores);

3.2.10. Carta de apresentação (com até três páginas, sem capa, fonte Times New Roman 12 e
espaçamento 1,0 entre linhas), em que constem claramente as seguintes informações:

a) Trajetória acadêmica;

b) Experiência em projetos com o tema da agricultura familiar;

c) Mo�vação e expecta�va para par�cipar do Projeto;

d) Comprovação da atuação em projetos aprovados e/ou captação de recursos externos
no tema da agricultura familiar (para pesquisadores).

3.3. A inscrição no presente processo sele�vo implicará conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, não podendo o candidato alegar seu desconhecimento. O candidato
que não atender aos requisitos deste Edital terá sua inscrição indeferida.

3.4. 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 sele�vo.

3.5. Havendo mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada válida a úl�ma
inscrição.

4. DA SELEÇÃO

A seleção será realizada em duas etapas: a primeira eliminatória e a segunda classificatória
e eliminatória:

a) A primeira etapa consiste em análise documental.

b) A segunda etapa consiste na análise e pontuação do Currículo La�es, por meio da
ficha de qualificação do orientador, conver�da a pontuação final para base de 10 pontos
(para pesquisadores).

c) A segunda etapa consiste na análise do índice de desempenho do estudante (IDE)
sendo a pontuação final conver�da para base de 10 pontos (para discentes).

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/09/Formulario-de-Inscricao-Edital-IDR_UNILAB_FNDE-no-07_2021_.pdf
http://proppg.unilab.edu.br/forms/ficha-de-qualificacao/
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d) A carta de apresentação terá pontuação entre 0 e 10 pontos.

e) Os candidatos devem obrigatoriamente a�ngir nota igual ou maior que 7,0 (sete) na
média dos itens avaliados.

f) As pontuações serão classificadas conforme a fórmula a seguir: PTF = [CR x (peso 1) +
CTA (peso 2)]/3 para pesquisadores e PTF = [IDE x (peso 2) + CTA (peso 3)]/5 para
discente. Em quê: PTF = pontuação final do candidato, CR = currículo la�es, CTA = carta
de apresentação, IDE = índice de desempenho do estudante.

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

Item de Avaliação Pontuação

Trajetória acadêmica 1

Experiência em projetos com o tema da agricultura familiar 3

Mo�vação e expecta�va para par�cipar do Projeto 1

Comprovação da atuação em projetos aprovados e/ou captação de
recursos externos no tema da agricultura familiar (para

pesquisadores)
5

h) O resultado será divulgado no site <h�ps://unilab.edu.br/editais-e-publicacoes-idr/>,
conforme o cronograma.

i) Em caso de empate de notas finais, o desempate será feito respec�vamente pela
maior nota da carta de apresentação e, se necessário, pela maior idade (dia, mês e ano).

j) A lista final dos aprovados no Edital, com a ordem de classificação e as respec�vas
notas finais, será divulgada conforme o cronograma.

k) Os candidatos que forem classificados farão jus ao cadastramento junto ao projeto e
percepção dos valores financeiros da bolsa, no mês subsequente ao início dos trabalhos.

l) 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 7,0 (sete).

5. DOS COMPROMISSOS DOS PESQUISADORES E BOLSISTAS                            

5.1. São compromissos dos pesquisadores:

5.1.1. Orientar o (s) bolsista (s) nas dis�ntas fases da a�vidade, incluindo a elaboração de
relatórios mensais e material para apresentação dos resultados;

5.1.2. Prestar informações sobre o andamento do projeto à coordenação acadêmica e/ou à
coordenação técnica, sempre que solicitado, no formato e prazo es�pulados; 

5.1.3. Zelar pelo andamento das a�vidades do projeto e pela u�lização dos recursos empregados
neste; 

5.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento da carga horária dedicada pelo (s) bolsista (s) aos
trabalhos;

5.1.5. Acompanhar e es�mular a apresentação do trabalho desenvolvido;

5.1.6. Adotar as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter é�co
legal, necessárias para a execução das a�vidades previstas;

5.1.7. Manter seu Currículo La�es atualizado para possibilitar às Coordenações, a qualquer
tempo, obter informações sobre a produção acadêmica da equipe do projeto.

5.2.  São compromissos dos bolsistas alunos: 

5.2.1. Dedicar-se 10 h (dez) horas semanais às a�vidades propostas, em local a ser acordado com
o orientador e coordenação do projeto;

https://unilab.edu.br/editais-e-publicacoes-idr/
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5.2.2. Elaborar relatórios (mensais, parcial e final), em conjunto com o orientador;

5.2.3. Apresentar, obrigatoriamente, os resultados do projeto na forma de painel ou exposição
oral em eventos; 

5.2.4. No caso do recebimento de outra bolsa acadêmica, manter tempo disponível para
a�vidades, encontros e reuniões do projeto. 

6. DOS RECURSOS

O concorrente inscrito no processo, que desejar interpor recurso contra o resultado de sua
classificação, deverá fazê-lo obedecendo ao prazo es�pulado no cronograma deste Edital, por meio de
alegação fundamentada, direcionada por e-mail à Direção do IDR idr@unilab.edu.br e
secretariaidr@unilab.edu.br. 

7. DO CRONOGRAMA

A�vidade Data

Lançamento do Edital 06/10/2021

Período de inscrição De 06/10 a 05/11/2021

Deferimento de inscrição 09/11/2021

Recurso contra deferimento das inscrições De 09 a 11/11/2021

Resultado preliminar da seleção 16/11/2021

Recurso contra o resultado preliminar De 16 a 18/11/2021

Resultado final da seleção 19/11/2021

Período para assinatura do termo de compromisso A par�r de 19/11/2021

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural reserva-se o direito de resolver, em primeira
instância, os casos omissos e situações não previstas neste Edital. Em segunda instância, as manifestações
ficarão por conta da Reitoria. O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação. 

 
 

Redenção, 06 de outubro de 2021.

 
Prof. Lucas Nunes da Luz 

Diretor do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural – IDR 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS NUNES DA LUZ, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
06/10/2021, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0342218 e
o código CRC 3BAF3031.
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