
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE AGROECOLOGIA E CAMPESINATO 

RÁDIO WEB AGROECOLOGIA 

 

 

 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) por intermédio do 
Departamento de Educação, Núcleo de Agroecologia e Campesinato (NAC) está 
selecionando alunos(as) de graduação em Produção Fonográfica e Rádio TV e 
Internet, conforme as chamadas a seguir: a) Chamada 1 - Produção Fonográfica 
e b) Chamada 2 - Rádio, TV e Internet, para atuar como bolsista de pesquisa e 
Extensão, respectivamente, na RÁDIO WEB AGROECOLOGIA.  

 

Da inscrição: 

a) Período de inscrição: 27/01/2017 a 02/02/2017 

b) Procedimentos para a inscrição: O candidato deverá enviar ficha de inscrição 
(em anexo), carta de intenção e cópia do currículo Lattes para o E-mail: 
nacufrpe@gmail.com até as 17:00 h (horário local), do dia 02/02/2017, quinta-
feira. 

c) A carta de intenção deverá constar de uma redação (uma a duas páginas, 
espaçamento 1,5, fonte Arial 12 (constando de Título, Introdução, 
Desenvolvimento e Conclusão) envolvendo os temas Agroecologia, rádio web e 
comunicação popular e elaborada com base nos objetivos do candidato e na 
missão da RWA encontrados no endereço a seguir: 
http://www.radiowebagroecologia.com.br  

d) O currículo deve ser gerado na Plataforma Lattes do CNPq.  

e) Maiores informações: Sala do NAC (Departamento de Educação, Bloco A, 
térreo), das 9:00 – 12:00 h. 

                                       Fone: 3320-6591 (falar com Eliezer) 

 

Do número de vagas:  

- Chamada 1: 01 vaga 



- Chamada 2: 01 vaga 

 

Dos requisitos para o(a) bolsista: 

a) Estar cursando entre o primeiro e o penúltimo Período do Curso de Produção 
Fonográfica ou de Rádio, TV e Internet; 

b) O aluno bolsista não poderá acumular outro tipo de bolsa ou auxílio financeiro 
de instituições oficiais 

c) Ter as tardes livres de segunda a sexta-feira para dedicar-se a RWA; 

e) Disponibilidade de tempo para dedicar-se a RWA, durante 12 horas semanais, 
sendo 4 horas diárias, em conformidade com o Plano de Trabalho. 

 

Das atribuições do(a) bolsista: 

→Chamada 1: 

- Preenchimento de Termo de Compromisso 

- Elaboração de Plano de Trabalho 

 
- Participação em reuniões semanais com a coordenação da RWA 
 
- Pesquisa de opinião junto a comunidade universitária da UFRPE, as 
comunidades circunvizinhas a UFRPE, as comunidades rurais, povos e 
movimentos sociais de Pernambuco 
 
- Pesquisa de opinião via internet junto aos ouvintes da RWA 
 
 
- Edição semanal de programas de rádio  

- Apoio a realização de programas e séries de rádio sobre gênero, plantas 
fitoterápicas, quilombolas, indígenas e assentamentos rurais, etc. 

 
- Elaboração de Relatório Final (julho/2017) 

- Elaboração de Resumos  para a Jepex ou outro evento científico 

- Elaboração de Artigo para Revista Científica (optativo). 

 

→Chamada 2: 

- Preenchimento de Termo de Compromisso 

- Elaboração de Plano de Trabalho 



 
- Participação em reuniões semanais com a coordenação da RWA 
 
- Pesquisa de temas atuais na internet e na literatura relativos a Agroecologia 
 
- Levantamento e divulgação dos preços e produtos das feiras agroeclógicas de 
Pernambuco 

- Edição semanal de programa de rádio sobre juventude rural 

- Realização de entrevistas com agricultores, feirantes e consumidores de 
produtos de base agroecológica  
 
- Realização de entrevistas com professores, representantes de ONGs, 
comunidades e povos tradicionais, sindicatos, instituições de Ater, 
empreendimentos solidários, secretarias de agricultura 
 

- Realização de pesquisa de opinião junto às feiras agroecológicas Chico Mendes 
de São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife 

- Apoio na realização de oficinas de formação de jovens rurais e universitários em 
radiodifusão com enfoque agroecológico 

- Apoio a realização de programas e séries de rádio sobre gênero, plantas 
fitoterápicas, quilombolas, indígenas e assentamentos rurais, etc. 

- Divulgação da RWA junto as escolas de ensino fundamental e Médio de São 
Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife, 
 
- Elaboração de Relatório Final (dezembro/2017) 

- Elaboração de Resumos para a Jepex  

- Elaboração de Artigo para Revista Científica (optativo). 

 

Da bolsa: 

→De Pesquisa 

a) Período de vigência da bolsa: Fevereiro de 2017 a Agosto de 2017 

b) Valor da bolsa: R$ 400,00/mês 

c) Modalidade da bolsa: Iniciação Científica (IC/CNPq) 

 

→De extensão 

a) Período de vigência da bolsa: Fevereiro de 2017 a Dezembro de 2017 

b) Valor da bolsa: R$ 360,00/mês 



c) Modalidade da bolsa: Iniciação ao Extensionismo (IEX/CNPq) 

d) Concessão de Bolsas de Extensão para alunos de graduação, conforme 
previsto na Lei n° 12.155, de 23 de dezembro de 2009 regulamentada pelo 
decreto n° 7.416, de 30 de dezembro de 2010 
 
e) As atividades realizadas pelo Bolsista de Extensão poderão ser válidas, a 
critério de cada curso, como estágio.    
 

 

Da seleção dos candidatos: 

a) Caberá a um dos professores coordenadores do NAC mais dois membros da 
equipe da RWA compor a Banca Examinadora e realizar a seleção dos 
candidatos. Na falta de membros da equipe da RWA, serão designados outros 
dois professores do NAC para participar da seleção 

b) A seleção dos candidatos será feita com base na Carta de Intenção, Currículo 
Lattes (enviados via e-mail no momento da inscrição) e na Entrevista/Prática 

c) As Entrevistas serão realizada de forma coletiva (grupos de aproximadamente 
cinco candidatos) no dia 03/02/2017, das 9:00 h da manhã até as 11:00h.  Após a 
Entrevista será feita, apenas para os canditados inscritos na chamada 1, uma 
Prática de captação e edição de áudio nos estúdios da RWA. 

d) Os critérios de seleção deverão obedecer aos quesitos (da Carta de Intenção, 
do Currículo Lattes, da Entrevista e Prática) que constam do quadro de pontuação 
indicado a seguir: 

 

Quesito Pontuação Peso 
Mínima Máxima 

1. Carta de intenção  
1.1. Conteúdo e estrutura do texto e linguagem  0,0 10,0 0,05 
1.2. Coerência entre os objetivos do candidato e a 
missão da RWA 

0,0 10,0 0,05 

1.3. Domínio de conceitos de Agroecologia, 
comunicação popular e rádio web 

0,0 10,0 0,05 

1.4. Capacidade de análise crítica, argumentativa, 
reflexiva e problematizadora 

0,0 10,0 0,05 

1.5. Capacidade de contextualização com a 
realidade socio-ecológica de Pernambuco 

0,0 10,0 0,05 

2. Currículo Lattes 
2.1. Estar cursando ou ter cursado Produção 
Fonográfica e/ou Rádio e TV (conf. a chamada) 

0,0 10,0 0,05 

2.2. Origem rural do candidato (agricultura familiar, 
assentamento rural) ou ter participado de ONG 
ligada ao tema da Agroecologia ou comunicação 
popular 

0,0 10,0 0,05 



2.3. Envolvimento em projetos de extensão na 
área de comunicação popular e/ou da 
Agroecologia e/ou áreas afins 

0,0 10,0 0,05 

2.4. Envolvimento em projetos de pesquisa na 
área da comunicação popular e da Agroecologia 
e/ou áreas afins 

0,0 10,0 0,05 

2.5. Publicação de capítulo de livro, artigos, 
resumos, cartilhas na área de comunicação 
popular e/ou da Agroecologia e/ou áreas afins  

0,0 10,0 0,05 

3. Entrevista e prática 
3.1. Domínio de conhecimentos na área de 
Agroecologia, comunicação popular e rádio web 
(parte prática para os candidatos inscritos na 
chamada 1)  

0,0 10,0 0,05 

3.2. Capacidade de resolver problemas e 
administrar conflitos 

0,0 10,0 0,05 

3.3. Motivação, postura e capacidade de trabalhar 
em grupo 

0,0 10,0 0,05 

3.4. Sensibilidade sócio-ambiental 0,0 10,0 0,05 
3.5. Demonstração de interesse em atuar na área 
da Agroecologia, comunicação popular e rádio 
web 

0,0 10,0 0,05 

 

e) A pontuação (P) do candidato será o resultado da soma das notas atribuídas 
pela Banca Examinadora multiplicada pelos respectivos pesos, conforme a 
seguinte fórmula: 
 
P = Σ (a . p), onde: 

P = pontuação final do candidato; 
a = nota do quesito; 
p = peso do quesito. 

 

Do resultado da seleção: 

a) Os candidatos que atingirem pontuação final igual ou superior a 50 % (3,75) 
serão considerados Aprovados.  

b) Os cinco (05) candidatos Aprovados que atingirem as cinco maiores 
pontuações finais serão considerados Classificados.  

c) Será critério de desempate o candidato que obtiver maior pontuação na 
Entrevista. Em persistindo o empate a opção será pelo candidato de maior idade 

d) O resultado final da seleção será divulgado até as 17:00 h do dia 06/02/2017 
no mural externo da Sala do Núcleo de Agroecologia e Campesinato-NAC, Bloco 
A, Departamento de Educação da UFRPE e no sitio da UFRPE. 



Do calendário: 

Eventos Prazos 
Lançamento do Edital 27/01/2017 
Período de inscrição 27/01/2017 a 02/02/2017 
Entrevista/Prática 03/02/2017 
Divulgação do resultado final da seleção 06/02/2017 
Início das atividades 07/02/2017 
Entrega do histórico escolar, termo de compromisso 
e elaboração do plano de trabalho 

07/02/2017 a 10/02/2017 

 

Das disposições finais: 

a) A inscrição do candidato obriga a aceitação de todos os termos deste edital 
 
b) A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na documentação 
correspondente, faz nulo todo o procedimento em relação à seleção, sem prejuízo 
das demais providências cabíveis  
 
c) Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora. 
 
 
Dos procedimentos pós-seleção: 
 
a) O candidato deverá possuir ou criar uma conta corrente para recebimento do 
valor correspondente a bolsa 
 
b) Entregar cópia eletrônica do Histórico Escolar (exceto se estiver cursando o 
primeiro Período do curso). Neste caso, entregar cópia do comprovante de 
matrícula 
 
c) Preencher e assinar o Termo de Compromisso conforme orientação dos 
coordenadores do NAC 
 
d) Elaborar e entregar o Plano de Trabalho conforme orientação dos 
coordenadores do NAC. 
 
 


