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1. DO PROGRAMA
O Programa de Ações Sustentáveis para o Cariri – PASCAR insere-se
na proposta inovadora de socializar o conhecimento sobre Solos, Agroecologia e
Tecnologias Sociais de Convivência com o Semiárido, contemplando a juventude
rural, agricultores e agricultoras familiares, estudantes do ensino básico, usuários
do CAPSI, bem como acadêmicos do CDSA, para promoção de atitudes e adoção
de práticas sustentáveis que minimizem os impactos lesivos ao meio ambiente e
que apontem para a convivência equilibrada com as especificidades do semiárido
caririzeiro.
O programa, em seu terceiro ano atuará nas escolas dos municípios de
Sumé, Congo, Serra Branca, Monteiro, Amparo, Parari, Coxixola, São João do
Cariri, São José dos Cordeiros, Gurjão, Caraúbas, Santo André e Camalaú. Serão
igualmente atendidas as comunidades rurais de Sumé (Pitombeira, Riachão,

Terra Vermelha e Carnaúba), Serra Branca (Salão, Cantinho, Duas Serras e
Lajeiro), Congo (Santa Rita), Monteiro (Tingui), Amparo (Assentamento da
Mata), São Domingos do Cariri (Porteiras), Santo André (Caraçá e Pinhões) e
São José dos Cordeiros (Cardoso e Pedra Lavrada), tendo sempre por foco o
Meio Ambiente e como público alvo o Ser Humano.
O PASCAR pretende que os discentes extensionistas ampliem habilidades
e atitudes, que lhes possibilitem participar como protagonistas do processo
educativo, com uma nova visão de mundo, centrada na solidariedade, na
afetividade e no respeito pela Terra.
EIXOS DE ATUAÇÃO
1 – EDUCAÇÃO EM SOLOS - com o Projeto Solo na Escola/UFCG,
trabalhando a popularização do ensino de solos, com orientações sobre solos aos
estudantes e professores das escolas selecionadas, num enfoque holístico que
amplie o diálogo sobre a necessidade de proteção e conservação deste recurso
natural, com a organização de comemorações nas datas alusivas ao tema, além de
avançar nas atividades da Pintura com Tinta de Terra, como resgate e
valorização das potencialidades do solo e como tecnologia social inovadora, de
promoção e geração de trabalho e renda.
2 – VIVEIROS EDUCATIVOS - com o projeto Mãos na Terra:
Compostagem e Produção de Mudas, que buscará, além da produção de mudas
de espécies nativas e exóticas, ornamentais e medicinais, ampliar as atividades da
prática da compostagem e vermicompostagem nas escolas e comunidades rurais,
para melhoria dos ambientes e geração de renda. Nesse espaço também os
usuários do CAPSI Estação Novos Rumos de Sumé trabalharão com os
acadêmicos do PASCAR na produção de flores, como atividade de reinserção
social.
3 – FEIRAS AGROECOLÓGICAS - com dois projetos: 1) Feiras
Agroecológicas do Cariri, que trabalhará nas comunidades rurais metodologias
participativas para compreender as necessidades locais compartilhando

orientações de uso e manejo sustentável do solo para a produção sustentável de
alimentos, baseada nos princípios da Agroecologia e 2) Matutando
Agroecologia nas Ondas do Rádio, que já é referência junto aos agricultores do
Cariri, e que prosseguirá com suas atividades de orientações ao povo do campo,
através das ondas do rádio, pela apresentação de programas temáticos cuja
problematização será construída a partir de conversas com os agricultores
ouvidos nas feiras livres, nos sítios ou nas associações pelos acadêmicosextensionistas.
2. DAS VAGAS OFERTADAS A EXTENSIONISTAS:
2.1 – São ofertadas DEZ (10) vagas, assim distribuídas:
- Três (03) vagas para extensionistas bolsistas (6 meses / 12 de Maio a 19 de
Dezembro de 2014). Valor da bolsa: R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.
- Sete (07) vagas para extensionistas voluntários (6 meses / 12 de Maio a 19 de
Dezembro de 2014).

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PARA EXTENSIONISTAS
BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS:
3.1 – Os(as) alunos(as) candidatos(as) a bolsistas e voluntários 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 Projeto;
• Ter frequência superior a 75% das aulas e que não tenham sido reprovados em
mais de duas disciplinas;
• Ter disponibilidade, mínima de 12 horas semanais para as atividades
específicas do projeto;
• Não receber bolsa de outro programa da Instituição.
3.2 – Para o(a) aluno(a) considerado(a) extensionista voluntário no Programa,
exigir-se-á a mesma carga horária dedicada ao bolsista.
3.3 – Os(as) alunos(as) bolsistas ou voluntários só poderão participar de um
projeto e/ou programa de extensão.
3.4 – Os(as) extensionistas voluntários(as) terão prioridade em eventual
substituição de bolsistas.

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

4.

DA

INSCRIÇÃO

PARA

EXTENSIONISTAS

BOLSISTAS

E

VOLUNTÁRIOS:
4.1 – 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 08h00
às 12h00 e das 14h00 às 18h00.
4.2 - Documentos necessários: Cópia do RG, CPF, Histórico Escolar,
Comprovante de Matrícula, RDM (assinados pela Coordenação de Curso) e
Ficha de Inscrição (disponível no local de inscrição).
4.3 - A seleção dos extensionistas (bolsistas e voluntários) será feita pelo
coordenador do Programa e colaboradores dos projetos, durante o período de 14
a 16 de Abril, no LASOL.
4.4 – A seleção será composta por: Entrevista (peso 8) e Média do CRA (peso 2).
4.5 - O resultado final da seleção dos(as) alunos(as) bolsistas e voluntários(as)
será divulgado no dia 05 de Maio de 2014, no site do CDSA e do PASCAR.
Parágrafo Único – O bolsista de extensão devem apresentar o seu trabalho no
Encontro de Extensão realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e pelo
Centro a que pertence o projeto, para apreciação pública (Art. 18 da Res. 04/2009
– CSPE) e auxiliar o Coordenador na escrita do Relatório Final.

Sumé, 31 de Março de 2014.
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