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1. Do projeto:  
O projeto tem como objetivo capacitar estudantes de ensino técnico (Ensino 

Fundamental 2) da escola agrícola de Sumé, bem como os agricultores familiares 

do Sítio Pitombeiras, para a construção e utilização de fossa séptica biodigestora; e 

difundir as vantagens da construção da fossa séptica para a preservação dos 

recursos naturais, bem como para a geração de fertilizante agroecológico. 

2. Das vagas 
São oferecidas vagas para extensionistas, sendo: 

2.1. 01 vaga para bolsista (8 meses / Maio a Dezembro de 2014). 
2.2. 02 vaga para voluntário (8 meses / Maio a Dezembro de 2014). 

 
3. Das condições para participar 

Os(as) alunos(as) candidatos(as) a bolsistas e voluntários deverão: 
 

3.1. Estar cursando o 2º período em diante de qualquer curso superior da 
UATEC/ CDSA e que não concluam o curso antes do término da vigência do 
Projeto; 

3.2. Ter frequência superior a 75% das aulas e que não tenham sido 
reprovados em mais de duas disciplinas; 

3.3. Ter disponibilidade, mínima de 12 horas semanais para as atividades 
específicas do projeto; 

3.4. Para o(a) extensionista voluntário no Projeto, exigir-se-á a mesma carga 
horária dedicada ao bolsista; 

3.5. Os(as) alunos(as) bolsistas ou voluntários só poderão participar de um 
projeto e/ou programa de extensão; 

3.6. Os(as) extensionistas voluntários(as) terão prioridade em eventual 
substituição de bolsistas.  

3.7. Não poderão ser bolsistas PROBEX alunos que estejam recebendo bolsas 
de outro programa na Instituição. 
 



4. Das atividades a serem realizadas pelos extensionistas 
4.1. Participar e organizar reuniões, em parceria com a coordenadora e 

colaboradores do projeto na Associação Agricultores familiares da Comunidade 
Pitombeira que participam da Feira Agroecológica de Sumé; 

4.2. Pesquisar e estudar sobre as fossas sépticas biodigestoras para a 
Elaboração de Oficinas e minicursos sobre a construção e as vantagens das 
fossas sépticas biodigestoras; 

4.3. Acompanhar a construção da fossa séptica biodigestora no CDSA; 
4.4. Elaboração de material explicativo sobre as fossa sépticas biodigestoras; 
4.5. Avaliação das oficinas e mini cursos; 
4.6. Participar da confecção do relatórios final 

4.7. Participação de eventos técnico científicos, para publicação e 
socialização dos resultados obtidos. 

 
5. Inscrição de bolsistas e voluntários 

5.1.             Os(as) alunos(as) poderão se inscrever no período de 02 a 11 de abril de 
2014, no laboratório de solos – LASOL, no horário de atendimento das 08:00 h às 12:00 
h e das 14h00 às 18h00; 

5.2.             Documento necessário: cópias de documentos pessoais (RG e CPF), 
histórico escolar atualizado, comprovante de matrícula, rdm (assinados pela 
coordenação de curso) e ficha de inscrição. 
 
6. A seleção dos extensionistas (bolsistas E voluntários): 

Será feita pela coordenadora e colaboradores do projeto, dia 15 de abril, no LASOL. 

 

 


