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1. DO PROGRAMA:
O Programa de Ações Sustentáveis para Cariri – PASCAR, é uma ação extensionista, vanguardeira
no Território do Cariri, que dialoga nas comunidades rurais e escolas temas de educação e
conservação do solo e agroecologia. Estabelecido como referência na região, desde sua primeira
edição em 2012, o programa contempla agricultores familiares, estudantes e professores, bem
como acadêmicos do CDSA, buscando a minimização dos impactos lesivos ao meio ambiente
semiárido caririzeiro, fazendo uso de diversas metodologias.
Nessa sétima edição o PASCAR pretende ampliar suas atividades, com o objetivo de articular,
planejar e executar ações para disseminar conceitos sobre conservação dos solos e agroecologia
e dotar os discentes extensionistas com habilidades específicas para compartilhar saberes para a
convivência com o Semiárido, buscando aproximar a comunidade acadêmica da comunidade civil.
Ao longo da vigência do PASCAR serão desenvolvidas atividades nas escolas, comunidades rurais
e nas festividades dos municípios do Cariri e outras regiões, constando de oficinas, rodas de prosa,
dias de campo, palestras, minicursos, intervivências, além da manutenção do site, da organização
e participação de/em eventos culturais, técnicos e científicos, tanto quanto a escrita de artigos e
relatos de experiência para socializar as ações do Programa.
As ações do Programa estão divididas em 03 (três) eixos norteadores: Eixo 1 – Educação em Solos,
com o Projeto Solo na Escola/UFCG; Eixo 2 – Viveiros Educativos, com o Programa Matutando
Agroecologia no Rádio e o Projeto Plantando Agroecologia e Sumé com Flores; Eixo 3 –
Etnopedologia com o Projeto Artes com Terra: a geotinta e a louça de barro.

2. DAS VAGAS OFERTADAS A EXTENSIONISTAS:
2.1 – São ofertadas seis (08) vagas, assim distribuídas:
- Quatro (04) vagas para EXTENSIONISTAS BOLSISTAS (de 14 de maio a 28 de dezembro de
2018). Valor: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.
- Quatro (04) vagas para EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIOS (de 14 de maio a 28 de dezembro de
2018).
2.2 – Das quatro (04) vagas para EXTENSIONISTAS BOLSISTAS:
- uma (01) vaga será direcionada especificamente para o Projeto Solo na Escola/UFCG;
- uma (01) vaga será direcionada especificamente para o Programa Matutando Agroecologia no
Rádio;
- uma (01) vaga será direcionada especificamente para o Projeto Plantando Agroecologia e Sumé
com Flores;
- uma (01) vaga será direcionada especificamente para o Projeto Etnopedologia: geotinta e louça
de barro.
Parágrafo Único – As vagas para extencionistas voluntários seguirão a mesma orientação e a
vinculação a um Projeto do Programa não impede o(a) extencionistas bolsista ou voluntário de
desempenhar atividades pertinentes aos demais.

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
3.1 – Os(as) alunos(as) candidatos(as) deverão:
• Estar cursando o 2º período em diante de qualquer curso superior do CDSA e que não concluam
o curso antes do término da vigência do Programa ou ter feito o ENEM, em processo de mudança
de curso;
• Não ter sido reprovado em mais de três disciplinas;
• Ter CRA acima de 7,0;
• Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades;
• Ter disponibilidade para viajar, inclusive nos finais de semana e feriados.
3.2 – Para o(a) extensionista voluntário(a) do Programa, exigir-se-á a mesma carga horária e
responsabilidades dedicada ao bolsista.
3.3 – Os(as) bolsistas ou voluntários só poderão participar de um projeto e/ou programa de extensão
do PROBEX 2018 e não deverão estar vinculados a outros projetos ou programas da UFCG-CDSA.
3.4 – Os(as) extensionistas voluntários(as) terão prioridade em eventual substituição de bolsistas.

4. DA INSCRIÇÃO PARA EXTENSIONISTAS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS
4.1 – As inscrições poderão ser realizadas no período de 23 a 27 de abril de 2018, no Protocolo do
CDSA, no horário de atendimento.
4.2 – Documentos necessários: Cópia do RG, CPF, Histórico Escolar com CRA e Comprovante de
Matrícula assinados pelo(a) Coordenador(a) do Curso, Ficha de Inscrição (disponível nos anexos
deste Edital), Declaração de aceitação dos Termos do Edital e Termo de Intenções (disponíveis nos
anexos deste Edital).
4.3 – A seleção dos extensionistas bolsistas será responsabilidade dos coordenadores do
Programa, juntamente o Assessor de Extensão do Centro, durante o período de 02 a 10 de maio
de 2018, com calendário a ser lançado pela PROPEX. Local a ser definido posteriormente.
4.4 – A seleção será por Entrevista (peso 5), média do CRA (peso 2) e análise do Termo de
Intenções (peso 3).
4.5 – O resultado final da seleção dos(as) bolsistas e voluntários(as) será divulgado no dia 11 de
maio de 2018.
Parágrafo Único – Os bolsistas têm obrigação de apresentar anualmente o seu trabalho nos
Encontros de Extensão realizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e pelo Centro a que
pertence o Programa, para apreciação pública (Art. 18 da Res. 04/2009 – CSPE).

Sumé, 23 de abril de 2018.

ADRIANA DE FÁTIMA MEIRA VITAL
Coordenadora Geral do PASCAR
Professora UAETEC / CDSA / UFCG
SIAPE 1785378
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ANEXO A – TERMO DE INTENÇÕES

1- Em que eixo(s) do Pascar considera que sua participação será melhor?


Eixo 1 – Educação em Solos, com o Projeto Solo na Escola/UFCG ( )



Eixo 2 – Viveiros Educativos, com os Projetos Plantando Agroecologia, Sumé com Flores

e Matutando Agroecologia no Rádio ( )


Eixo 3 – Etnopedologia com o Projeto Geotinta e a louça de barro ( )

2- Marque suas habilidades e apresente suas contribuições para os projetos do PASCAR:
( ) voz/comunicação ( ) informática ( ) teatralidade ( ) escrita de artigos
( ) língua estrangeira ( ) organização de eventos ( ) outros
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO
Eu, _________________________________________________________, aluno(a) do
Curso de _________________________________________ do CDSA / UFCG, matrícula
número ________________, venho por meio deste DECLARAR o conhecimento e
compromisso em respeitar o inteiro teor das condições postas nos seguintes editais:
EDITAL PROPEX N° 08/2018 e EDITAL UFCG/CDSA/PROBEX/LASOL/PASCAR Nº
01/2018.

Sumé – PB, ____ /_____ / 2018.

________________________________________________
Assinatura

