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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO - PROPEX 

CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA 

 

EDITAL PROEXT/CCTA/UFCG n° 01/2014 – PROCESSO SELETIVO PARA 

BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS 

 

A coordenação do projeto PROEXT 2015 intitulado “Desenvolvimento de estratégias para 

ampliação da inserção socioeconômica de assentados do município de Pombal-PB por meio 

da transferência do conhecimento técnico e multidisciplinar sobre o processamento de polpa 

de fruta congelada” aprovado no PROEXT 2015/MEC/SESu, no uso de suas atribuições 

legais torna público a abertura de processo seletivo para composição do quadro de bolsistas e 

voluntários do referido projeto. 

 

1 Preâmbulo 

1.1 O PROEXT 2015 – MEC/SESu é um instrumento que abrange programas e projetos de 

extensão universitária, com ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, 

visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no 

âmbito das Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior tendo como objetivos: 

1.1.1 dotar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior de melhores condições de 

gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários enunciados nesse 

programa; 

1.1.2 apoiar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior no desenvolvimento de 

programas e projetos de extensão, conforme o enquadramento da instituição, que contribuam 

para a implementação de políticas públicas; 

1.1.3 Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a 

atuação profissional pautada na cidadania e na função social da educação superior; 

1.1.4 Contribuir para a melhoria da qualidade de educação brasileira por meio do contato 

direto dos estudantes extensionistas com realidades concretas e da troca de saberes 

acadêmicos e populares; 

1.1.5 Dotar as Instituições Públicas de Ensino Superior de melhores condições de gestão de 

suas atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários enunciados nesse programa. 
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2 Objetivos do Projeto  

2.1 Objetivo Geral: Desenvolver estratégias para ampliação da inserção socioeconômica dos 

assentados do município de Pombal-PB por meio da transferência do conhecimento técnico e 

multidisciplinar sobre o processamento de polpa de fruta congelada. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Realizar reuniões periódicas de planejamento e avaliação entre membros da equipe do 

projeto, para detalhamento e distribuição das atividades; 

- Realizar reuniões periódicas para discussão de temas relevantes para a implementação das 

normas de qualidade e administração da unidade produtora de alimentos; 

- Auxiliar na criação de um grupo de assentados responsáveis pela implementação e 

monitoramento das normas de qualidade; 

- Elaborar uma cartilha de orientação aos manipuladores de polpa de fruta congelada; 

- Realizar oficinas e cursos, com o envolvimento da população local, visando o melhor 

entendimento de melhorando os fluxogramas de produção, bem como tendentes ao 

fortalecimento/disseminação de uma cultura empreendedora; 

- Orientar quanto a sazonalidade das frutas, tidas como matéria-prima, da região; 

- Adequar os fluxogramas de processamento das polpas de frutas congelada às legislações 

vigentes; 

- Implementar Procedimentos Operacionais Padronizados (POP´s) das atividades que 

envolvem o processamento do produto; 

- Implementar o Manual de Boas Práticas de Fabricação para os produtos produzidos; 

- Implementar medidas organizacionais no processamento da agroindústria; 

- Realizar análises físico-químicas, sensoriais e microbiológicas nos produtos elaborados para 

que possamos avaliar as condições de processamento (controle de qualidade do produto); 

- Monitoramento e controle na distribuição do produto; 

- Orientar a associação nos requisitos necessários para a aquisição do Selo do Serviço de 

Inspeção Federal do MAPA, como também na sua inserção no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) da CONAB; 

- Alimentar o site da Agroindústria criado a fim de divulgar os produtos e ampliar o mercado; 

- Compilar os dados e realizar análise estatística; 

- Elaborar artigos para submissão em periódicos e eventos específicos da área; 

- Elaborar o relatório final do projeto. 
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3 Das Inscrições 

3.1 Dos critérios para inscrição 

Poderão se inscrever alunos da UFCG que atenderem aos seguintes requisitos: 

3.1.1 Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da UFCG, Campus Pombal; 

3.1.2 Dispor de 16 horas semanais para dedicar-se as atividades do projeto; 

3.1.3 Atender aos requisitos específicos estabelecidos para a vaga a qual concorre: 

 3.1.3.1 Para as vagas de gestão (1 bolsista e 1 voluntário), o candidato terá que comprovar 

experiência na área (participação em projeto, grupo de pesquisa, monitoria ou outro); 

 3.1.3.2 Para as vagas de controle de qualidade (1 bolsista e 1 voluntário) e análise de 

alimentos (2 bolsistas e 1 voluntário), o candidato deverá estar cursando Engenharia de 

Alimentos; 

3.1.4 Não possuir outro tipo de bolsa na instituição. 

 

3.2 Das vagas 

Serão oferecidas 4 vagas para bolsista e 3 vagas para voluntário, sendo: 

 - 2 vagas para gestão (sendo 1 bolsista e 1 voluntário); 

 - 2 vagas para controle de qualidade (sendo 1 bolsista e 1 voluntário) 

 - 3 vagas para análise de alimentos (sendo 2 bolsistas e 1 voluntário) 

 

3.3 Das inscrições e seleção dos candidatos 

Os candidatos poderão se inscrever para uma das vagas, no período de 16 de dezembro a 23 

de dezembro de 2014, através do preenchimento do formulário, em anexo a este edital, e 

enviado para o e-mail: monicatejo@ccta.ufcg.edu.br, juntamente com o seu currículo Lattes, 

histórico escolar e RDM. 

 

3.4 Seleção 

A seleção será realizada pela coordenação do projeto, por meio da análise de currículo e 

entrevista, conforme cronograma a seguir:  

Etapa Data 

Inscrições 16 – 23/12/2014 

Entrevistas 26/12/2014 

Análise do currículo lattes e histórico 

escolar 

26/12/2014 

mailto:monicatejo@ccta.ufcg.edu.br
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Resultado final 30/12/2014 

3.4.1 Eixos norteadores da entrevista 

 - Conhecimento sobre a temática principal do projeto; 

 - Experiência com práticas laboratoriais e/ou de extensão. 

 

3.4.2 Cálculo da nota final 

A nota final do candidato será calculada da seguinte forma: 

 

4 Do resultado da seleção 

O resultado final da seleção dos alunos será divulgado pela coordenação do projeto até dia 30 

de dezembro de 2014 por e-mail e no site do Centro de Ciência e Tecnologia Agroalimentar – 

CCTA/UFCG. 

 

5 Do tempo de participação do projeto 

A participação dos aprovados terá inicio no dia 02 de janeiro de 2015 e terminará no dia 30 de 

dezembro de 2015, mediante assinatura do Termo de Compromisso. 

 

6 Dos deveres do bolsista 

6.1 Zelar pela qualidade acadêmica do PROEXT; 

6.2 Participar de TODAS as atividades programadas pelos professores orientadores; 

6.3 Participar, durante a sua permanência no PROEXT, de atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão; 

6.4 Manter bom rendimento no curso de graduação; 

6.5 Apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelos professores; 

6.6 Publicar ou apresentar trabalhos em eventos acadêmicos; 

6.7 Fazer referência à sua condição de bolsista PROEXT/MEC/SESu nas publicações 

eventualmente realizadas; 

6.8 Cumprir as exigências dispostas no Termo de Compromisso do aluno; 

 

7 Dos direitos do bolsista 

O estudante bolsista selecionado receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), de acordo com o repasse financeiro do MEC, com duração de janeiro a 
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dezembro de 2015, desde que correspondam às exigências deste edital e demais normas 

específicas do PROEXT. 

 

8 Dos critérios para o desligamento do bolsista 

8.1 Conclusão, trancamento de matrícula ou abandono do curso de graduação; 

8.2 Desistência do bolsista ou voluntário (com justificativa por escrito); 

8.3 Rendimento escolar insuficiente; 

8.4 Descumprimento das obrigações junto à coordenação do projeto; 

8.5 Descumprimento do Termo de Compromisso; 

8.6 Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PROEXT, ou com 

o ambiente universitário. 

 

9 Informações adicionais 

Informações adicionais sobre este edital poderão ser obtidas através do e-mail: 

monicatejo@ccta.ufcg.edu.br  

 

 

Pombal – PB, 16 de dezembro de 2014. 

 

 

 

Rosilene Dias Montenegro 

Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão – PROPEX 

 

Diretor do CCTA 

Roberto Cleiton Fernnades de Queiroga 

 

Profª Mônica Tejo Cavalcanti 

Coordenadora do Projeto 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Curso: ______________________________________ Matrícula: _________________________ 

RG: __________________________________ CPF: ___________________________________ 

e-mail: ______________________________________ Fone: ____________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

N° _____ Bairro: ___________________ Cidade: ____________________________________ 

CEP: __________________ 

 

 

 

Eu, ________________________________________________, aluno (a) do curso de graduação de 

Engenharia de Alimentos (CCTA/UFCG), tenho interesse de participar do projeto PROEXT 2015 

intitulado “Desenvolvimento de estratégias para ampliação da inserção socioeconômica de assentados 

do município de Pombal-PB por meio da transferência do conhecimento técnico e multidisciplinar 

sobre o processamento de polpa de fruta congelada” na vaga de _____________________________. 

Tendo ciência das normas estabelecidas no EDITAL PROEXT/CCTA/UFCG n° 01/2014 – 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS. 

 

 

 

Pombal, PB, ___ de dezembro de 2014. 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do interessado 

 

 


