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Edital de Seleção para Bolsa de Extensão  
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural (PPGADR-Ar) torna pública a abertura de inscrições e 
estabelece as normas para o Processo Seletivo Simplificado para a formação de 
cadastro de reserva de quatro (4) bolsistas do Programa de Extensão 
23112.003124/2017-31 – Apoio a Serviços de Extensão do campus de Araras – 
UFSCar - Atividade RTI – Difundindo e popularizando as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do Centro de Ciências Agrárias (CCA). 
 

1. Da bolsa 
A bolsa no valor de R$ 1.197,47 mensais terá a duração de 12 meses, a partir 

da data de atribuição. 
 
2. Das atribuições do(a) bolsista 
2.1Dedicar-se 12 horas semanais na Atividade de Extensão RTI – Difundindo 

e popularizando as atividades de ensino, pesquisa e extensão do Centro de Ciências 
Agrárias (CCA) sob supervisão da coordenação do PPGADR:    

2.1.1 Organização conjunta com os demais Programas de Pós-Graduação do 
CCA- UFSCar de um evento de divulgação científica tendo como público prioritário as 
escolas do município de Araras, SP. 

2.1.2 Organização do site e de redes sociais do PPGADR, principalmente 
quanto a divulgação das pesquisas desenvolvidas. 

2.1.3 Auxiliar na elaboração e editoração de material didático e, ou técnico 
confeccionado pelos docentes e discentes do PPGADR. 

2.1.4 Cumprir metas determinadas pelo supervisor. 
2.1.5 Elaborar relatórios mensais das atividades realizadas como bolsista.  
 
3. Dos requisitos para a candidatura: 
3.1 O(a) candidato(a) deverá: 
3.1.1Ter sido aprovado no Processo Seletivo para ingresso no PPGADR 

com início das aulas em março de 2022 e estar regularmente matriculado no 
programa.  

3.1.2 Não possuir vínculo empregatício e, ou estar recebendo outra bolsa de 
fomento. 

 
4. Das inscrições 
4.1 As inscrições deverão ser realizadas por e-mail ppgadr@ufscar.br, no 

período de 09 a 11 de março de 2022.  
4.2 O título do e-mail deve ser “Inscrição para bolsa de extensão 2022” no 

corpo do e- mail o(a) candidato(a) deverá escrever “Eu, nome completo, aluno(a) 
aprovado(a) no processo seletivo 2022, regularmente matriculado no PPGADR, 
solicito a minha inscrição no Processo Seletivo Simplificado para a formação de 
cadastro de reserva de quatro (4) bolsistas de extensão para atuar  no Programa 
de Extensão 23112.003124/2017-31 – Apoio a Serviços de Extensão do campus de 
Araras – UFSCar - Atividade RTI – Difundindo e popularizando as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão do Centro de Ciências Agrárias (CCA). 
 

5. Da classificação 

http://www.ppgpvba.ufscar.br/
mailto:ppgadr@ufscar.br


 
5.1 Os(as) candidatos inscritos, neste processo seletivo, serão classificados de 

acordo com sua nota final no Processo Seletivo de Candidatos a Aluno(a) do 
Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural da 
Universidade Federal de São Carlos para ingresso em 2022, sendo duas bolsas para 
os melhores colocados na categoria Ações Afirmativas – candidato(a) 
autodeclarado(a) negro(a)/preto(a) ou pardo(a) e duas bolsas para os melhores 
colocados na categoria Ampla Concorrência, totalizando 4 bolsas. 

 
6. Da divulgação do resultado 
6.1 O resultado será divulgado no dia 14 de março de 2022 na página do 

PPGADR/Processo Seletivo <http://www.ppgadr.ufscar.br/processo-
seletivo/processo-seletivo>.  

 
7. Da implementação da bolsa 
7.1 Para a implementação da bolsa o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá 

entregar carta de anuência do orientador. 
7.2 Demais solicitações para a implementação da bolsa serão feitas 

oportunamente pela coordenação do PPGADR. 
 
8. Das disposições finais 
8.1 A inscrição do(a) candidato(a) implica na aceitação das normas e instruções 

contidas neste Edital. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do 
PPGADR. 

 
9. Do cronograma: 
9.1 Divulgação do edital dia 09 de março de 2022 
9.2 Período de inscrição de 09 a 11 de março de 2022 por e-mail para 

ppgadr@ufscar.br  
9.3 Divulgação do resultado dia 14 de março de 2022 no site do 

PPGADR/Processo Seletivo <http://www.ppgadr.ufscar.br/processo-
seletivo/processo-seletivo>.  

 
 

 
Araras, 09 de março de 2022 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Renata Evangelista de Oliveira 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
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