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Retificação do Edital Para Seleção De Bolsistas De Extensão. 

 
 
Onde se lê: 
 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
Leia se: 
 
EDITAL PROEXT 09/2019 - PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
DO PROGRAMA JOVENS AGENTES DE COMERCIALIZAÇÃO (PJAC ). 
 
 
Onde se lê: 
 
1. DO OBJETIVO 

 
Este Edital visa selecionar bolsistas de extensão para o Programa Jovens Agentes de  
Comercialização (PJAC ), concebido para assegurar uma sólida formação na temática 
da agricultura familiar e da alimentação escolar, propiciando uma capacitação técnica e, 
concomitantemente, à atuação desses jovens como agentes de comercialização junto às 
entidades executoras do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e às 
Organizações Econômicas da Agricultura Familiar (OEAF). Esta diretriz é a base 
norteadora do Projeto  Mais Mercado: Articulação entre a oferta da Agricul tura 
Familiar e a demanda do PNAE na Bahia , parceria da UFRB e Secretaria de 
Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAF do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, que almeja, após a sua implementação, alcançar o percentual 
mínimo de 30% das compras públicas do PNAE para a agricultura familiar nos 
municípios que estão inseridos na área de sua abrangência. O PJAC oportuniza a 
participação de discentes da graduação dos Cursos da UFRB com aderência na 
temática, a priori: o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas - CCAAB 
(cursos de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, Tecnólogo em Agroecologia, 
Bacharelado em Agronomia), o Centro de Ciências da Saúde - CCS (Curso de Nutrição e 
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde ), Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e 
Sustentabilidade – CETENS (Licenciatura em Educação do Campo com Habilitações em 
Matemática e Ciências Naturais), e Centro de Formação de Professores – CFP 
(Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Agrárias), 
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totalizando 4 campi. Além de adquirir uma ampla formação sobre a agricultura familiar no 
PJAC, os (as) bolsistas atuarão na produção científica, nas atividades de pesquisa e de 
extensão. O Programa está voltado, prioritariamente, aos(as) graduandos(as) originários 
da agricultura familiar e possibilitará a experiência e o aprendizado de temas como os 
mercados institucionais; as entidades executoras do PNAE, e, de outros mercados; os 
gargalos da agricultura familiar da Bahia; as formas associativas da agricultura familiar; a 
Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, dentre outros, com foco nas políticas públicas 
com a orientação para as Organizações Econômicas da Agricultura Familiar - OEAF da 
Bahia e as Prefeituras Municipais, numa perspectiva de formar egressos identificados e 
comprometidos com as causas e lutas da agricultura familiar no Estado. 
 
Leia se: 
 
1. DO OBJETIVO 

 
Este Edital visa selecionar bolsistas de extensão para o Programa Jovens Agentes de  
Comercialização (PJAC ), concebido para assegurar uma sólida formação na temática 
da agricultura familiar e da alimentação escolar, propiciando uma capacitação técnica e, 
concomitantemente, à atuação desses jovens como agentes de comercialização junto às 
entidades executoras do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e às 
Organizações Econômicas da Agricultura Familiar (OEAF). Esta diretriz é a base 
norteadora do Projeto  Mais Mercado: Articulação entre a oferta da Agricul tura 
Familiar e a demanda do PNAE na Bahia , parceria da UFRB e Secretaria de 
Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAF do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, que almeja, após a sua implementação, alcançar o percentual 
mínimo de 30% das compras públicas do PNAE para a agricultura familiar nos 
municípios que estão inseridos na área de sua abrangência. O PJAC oportuniza a 
participação de discentes da graduação dos Cursos da UFRB com aderência na 
temática, a priori: o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas - CCAAB 
(cursos de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, Tecnólogo em Agroecologia, 
Bacharelado em Agronomia), o Centro de Ciências da Saúde - CCS (Curso de 
Nutrição, Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Me dicina e Enfermagem) , Centro 
de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade – CETENS (Licenciatura em 
Educação do Campo com Habilitações em Matemática e Ciências Naturais), e Centro de 
Formação de Professores – CFP (Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação 
em Ciências Agrárias), totalizando 4 campi. Além de adquirir uma ampla formação sobre 

a agricultura familiar no PJAC, os (as) bolsistas atuarão na produção científica, nas 
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atividades de pesquisa e de extensão. O Programa está voltado, prioritariamente, 
aos(as) graduandos(as) originários da agricultura familiar e possibilitará a experiência e o 
aprendizado de temas como os mercados institucionais; as entidades executoras do 
PNAE, e, de outros mercados; os gargalos da agricultura familiar da Bahia; as formas 
associativas da agricultura familiar; a Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, dentre 
outros, com foco nas políticas públicas com a orientação para as Organizações 
Econômicas da Agricultura Familiar - OEAF da Bahia e as Prefeituras Municipais, numa 
perspectiva de formar egressos identificados e comprometidos com as causas e lutas da 
agricultura familiar no Estado. 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz das Almas, 28 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Ribeiro Velloso  

Pró-Reitora de Extensão 

 


