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1. APRESENTAÇÃO  
O Programa de Educação Tutorial do Curso de Agronomia – PET Agronomia, por 

intermédio do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais 

(ICA-UFMG) realizará no dia 10 de novembro de 2018, na Aldeia Santa Cruz, situada na 

Reserva Xakriabá, cidade de São João das Missões-MG, o IV Dia de Campo na Reserva 

Xakriabá. O objetivo do Projeto é promover o diálogo entre o ambiente universitário e a 

comunidade indígena, por meio de ações de extensão, onde são ministradas oficinas com 

enfoque agroecológico, sustentável e que promovam o desenvolvimento social. Além de 

integrar as diversas atividades, visa a socialização, bem como divulgar e incentivar o 

acesso ao ensino superior público. Esse edital estabelece as normas e critérios para a 

inscrição, seleção e participação de minicursos e oficinas.  

 

2. MODALIDADES DE TRABALHO 
2.1 Oficinas e minicursos. 

2.2 Número de atividades que poderão ser inscritas por equipe:  

2.2.1 A equipe (até 3 integrantes) poderá apresentar apenas uma inscrição na 

modalidade minicurso/oficina. 

2.2.2 A equipe poderá apresentar sua proposta direcionada a mais de uma faixa 

etária de participação. 

 

3. PÚBLICO – ALVO 
3.1 As atividades serão destinadas de acordo faixas etárias de participação: 0-6 anos, 7-

12 anos e, a partir de 14 anos. 

4.  DA INSCRIÇÃO 
4.1 Período de inscrição para minicursos/oficinas: até 22 de outubro de 2018. 

4.2 Poderão se inscrever acadêmicos e professores dos diversos cursos de graduação e 

pós-graduação do ICA-UFMG. 

4.3 Grupos de estudo e pesquisa poderão submeter mais de uma proposta contando com 

diferentes equipes. 

4.4 Um professor poderá coordenar mais de uma equipe. 

4.5 As equipes podem ser compostas por acadêmicos de diferentes cursos/programas, 

coordenadas por um docente do ICA/UFMG. 

4.6 A ficha de inscrição (ANEXO 01) deverá ser encaminhada para o seguinte endereço 

eletrônico: agropetufmg@gmail.com 
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Observação: Serão consideradas somente inscrições recebidas até às 23h59min 

(horário de Brasília) do dia 22 de outubro de 2018 via e-mail neste edital. 

 

 

5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: Escola Indígena Bukikai da 

Aldeia Santa Cruz, localizada na Reserva Xakriabá, São João das Missões-MG. 

 

6. SELEÇÃO DE TRABALHOS E DIVULGAÇÃO 
As propostas apresentadas serão submetidas a processo de seleção conforme critérios 

abaixo e divulgados pela Comissão organizadora, via e-mail da equipe selecionada. 

 

6.1 Critérios para seleção: 

• Inscrição devidamente preenchida; 

• Observância dos prazos estabelecidos; 

• Diversificação de áreas de conhecimento; 

• Diversificação e número de atividades por curso e por grupo de trabalho; 

• Disponibilidade de espaço no local de realização do evento; 

• Adaptação da atividade a diferentes condições ou situação que não dependam 

exclusivamente de energia elétrica, sala de aula, recursos digitais etc; 

• Devem abranger temas relacionados à vida rural, produção saudável de 

alimentos, sustentabilidade na produção agropecuária, agroecologia, 

produção animal e vegetal, conservação de recursos naturais e outros temas 

pertinentes às ciências agrárias; 

• Coerência da atividade apresentada com a proposta do Dia de Campo; 

• Aplicabilidade e significância dos conteúdos da modalidade apresentada. 

• Compromisso da equipe; 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 Serão desclassificados os candidatos que não observarem este edital. 

7.2 Caso haja desistência na realização da atividade proposta, deverá ser comunicado à 

Comissão Organizadora até 15 dias antes da realização do evento. 

7.3 Casos omissos deverão ser resolvidos junto à Comissão Organizadora. 

7.4 Os participantes, ao se inscreverem deverão conhecer e aceitar as normas 

estabelecidas neste edital.  

 

Em anexo encontra-se a ficha de inscrição a ser enviada. 

 

 

Montes Claros, 10 de outubro de 2018. 
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Tutor PET-Agronomia UFMG  

 


