PROGRAMA DE RESIDÊNCIA AGRÍCOLA

Foto: Ministério da Agricultura

A Pró-reitoria de extensão, por intermédio de sua comissão técnica assessora
– portaria nº 002/PROEX/2020 – apresenta a comunidade acadêmica o
Programa de Residência Profissional Agrícola, promovido pela Secretaria de
Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA).
O programa busca levar qualificação profissional a jovens estudantes e recém
formados em áreas de ciências agrárias e afins por meio de treinamento
prático.

Foi lançado o primeiro edital pela Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo para selecionar projetos de instituições interessadas em
participar do Programa de Residência Profissional Agrícola.

Poderão participar dessa primeira seleção apenas as instituições de ensino
federais e no âmbito da UFRA, o prazo para envio das propostas a comissão
técnica assessora inicia no dia 07 de julho e vai até 02 de agosto de 2020.
Os projetos aprovados selecionarão jovens entre 15 e 29 anos de idade de que
tenham cursado todas as disciplinas do curso ou concluído o curso há, no
máximo, um ano.
Enquanto estiverem no programa, os residentes terão treinamento prático,
orientado e supervisionado. Serão 40 horas de trabalho semanal pelo prazo
máximo de um ano.
A ideia é aproximar o universo acadêmico das unidades produtivas e fazer com
que eles contribuam com assessoramento técnico aplicando os conhecimentos
adquiridos na assistência à produção e comercialização, uso de tecnologias,
melhora da qualidade dos produtos e redução de custos.
Os residentes vindos de cursos técnicos de nível médio vão receber bolsa
mensal de R$ 900. Para os de nível superior o valor será de R$ 1,2 mil. Os
professores orientadores receberão bolsa mensal de R$ 200 por cada
residente sob sua coordenação.
Acompanhe o nosso infográfico e as publicações realizadas no site da PróReitoria de Extensão.

• Escreve a proposta nos moldes do edital 01/2020 SAF/MAPA;
• Encaminha a proposta até o dia 02 de agosto para a
Comissão Técnica Assessora – CTA, pelo e-mail
residenciaagricolaufra@gmail.com;
• Em caso de reedição sugerida pela CTA, reencaminhar até o
dia 10 de agosto a proposta ajustada.

• Motiva e orienta o grupo técnico a apresentação de
Propostas;
• Analisa a aderência do Projeto aos objetivos do Edital;
• Caso necessário, devolve para o coordenador reeditar até 07

de agosto;
• Até o dia 13
•

de agosto recomenda a assinatura do Reitor

• Assina as Propostas Recomendadas Pela CTA até o dia 17
de agosto
• Encaminha a Proposta à SAF – quando tiver mais de um
professor orientador na proposta

• Avalia as propostas
• Habilita as propostas e formaliza os vínculos institucionais
• Repasse de recursos
•

UNIDADE
ACADÊMICA

NOME

PROEX

JONAS ELIAS CASTRO DA ROCHA

ICA

LUIZ AUGUSTO SILVA DE SOUSA
DEUSDEDITH CRUZ FILHO
GLEDSON LUIZ SALGADO DE CASTRO
YANA MOURA DE SOUSA FADUL
RUTH HELENA CRISTO ALMEIDA
DAÉRCIO JOSÉ DE MACEDO RIBEIRO PAIXÃO
CRISTIAN FATURI
FERNANDO BARBOSA TAVARES
LUANA MORAES DA LUZ
LAÍS COSTA BRITO
CASSIO RAFAEL COSTA DOS SANTOS
ALBERTO CRUZ DA SILVA JUNIOR
LUIS DE SOUZA FREITAS
CARLOS DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA
KALIANDRA SOUZA ALVES
ERNESTINA RIBEIRO DOS SANTOS NETA
CARLOS RENATO GUEDES RAMOS
JANNAYLTON ÉVERTON OLIVEIRA SANTOS

ICIBE
ISARH
ISPA
CAPANEMA
CAPITÃO-POÇO
PARAGOMINAS
PARAUAPEBAS
TOMÉ-AÇU

