Estágio no projeto Assentamentos Agroecológicos no Extremo Sul da Bahia
Inscrições até 25 de setembro de 2016
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio para graduação no Projeto
Assentamentos Agroecológicos no Extremo Sul da Bahia, do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em
Educação e Conservação Ambiental (NACE PTECA/USP).
O período de realização do estágio é no primeiro semestre de 2017, sendo necessário
envolvimento do estudante para conhecer o projeto e planejar suas ações durante o segundo semestre
de 2016, uma vez que o foco dos trabalhos será de acordo com as ações do Projeto Assentamentos
Agroecológicos em andamento na Bahia.
Requisitos obrigatórios:
- Estar matriculado em um dos cursos de graduação da USP/ESALQ;
- Disponibilidade para residir na Bahia durante pelo menos 4 meses;
- Buscar professor orientador para desenvolvimento do estágio, dialogando sobre seu planejamento e realização
com o Prof. Marcos Sorrentino (Departamento de Ciências Florestais - LCF).
Temas possíveis para desenvolvimento de trabalhos:
- Acompanhamento do processo de transição agroecológica em comunidades de reforma agrária (redesenho de
sistemas de produção, substituição de insumos, hortas agroecológicas);
-Acompanhamento e implantação de banco comunitário de sementes e viveiros comunitários;
-Acompanhamento e realização de práticas agroecológicas em lotes demonstrativos (ex: uso de adubação verde,
manejo ecológico do solo, manejo agroecológico de galinhas, etc.)
-Levantamento fitossociológico em áreas de Cacau Cabruca para coleta de sementes e enriquecimento florestal
da Cabruca;
-Testar o uso de insumos alternativos para controle de pragas e doenças (ex: Calda bordalesa e Piperaceas no
controle da vassoura-de-bruxa)
- Desenvolvimento de ações de recuperação ambiental;
- Apoio no desenho, implantação e avaliação de Sistemas Agroflorestais familiares;
- Apoio ao desenvolvimento de ações em saneamento rural (viabilidade econômica e materiais alternativos para
implantação de fossas biodigestoras em assentamentos rurais);
- Valorização do conhecimento tradicional e identificação de promotores agroecológicos;
Perfil:
-Disposição de trabalhar com movimentos sociais
do campo;
-Experiência com agroecologia;
-Disponibilidade para ficar períodos na Bahia
durante o estágio;
-Desejável carteira de motorista B;
Os interessados devem enviar, até 25 de setembro
de 2016, currículo resumido e proposta de trabalho
(máximo uma página), com indicação de professor
orientador, para o e-mail pteca@usp.br; com cópia
para agroecológicos.usp@gmail.com

Calendário:
 Apresentação
do
Projeto
Assentamentos
Agroecológicos: data a definir
 Recebimento de currículo e proposta: até 25/09/16
 Entrevista com selecionados na primeira fase:
04/10/16
 Divulgação do resultado final: 06/10/16
 Início do estágio: 30/01/17
 Término: 30/07/2017
Informações: 19.3447-6648//pteca@usp.br - Com
Fernanda ou Tali

