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Edital de seleção de alunos para participação voluntária em Projeto de Pesquisa do 

Laboratório de Educação do Campo e Estudos da Reforma Agrária (LECERA). 

 

EDITAL 2 – AGRICULTURA URBANA 

 

O Laboratório de Educação do Campo e Estudos da Reforma Agrária — LECERA —, 

vinculado ao Centro de Ciências Agrárias da UFSC, foi fundado em 2006. Desenvolve ações de 

pesquisa, ensino e extensão, sobretudo orientada para as demandas populares. 

Sua linha de pesquisa científica envolve diversos campos do conhecimento das ciências 

agronômicas e sociais, balizados pela sustentabilidade econômica, social e ambiental na 

produção de alimentos saudáveis produzidos agroecologicamente. 

1. 1 - OBJETO  

O presente edital tem por objeto a seleção de DOIS (2) estudantes de graduação regularmente 

matriculado na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC para a participação voluntária 

em projeto de pesquisa sobre o cultivo e o uso de plantas medicinais no atendimento básico à 

saúde no município de Florianópolis. 

2. CRONOGRAMA 

Atividade Data Local 

Lançamento do Edital de 

Seleção  
02/04/2019 http://www.lecera.ufsc.br/ 

Período para inscrição e envio 

dos documentos 

02/04/2019 a 09/04/2019 lecera.cca@contato.ufsc.br 

Divulgação do Cronograma de 

Entrevistas 

10/04/2019 http://www.lecera.ufsc.br/ 

Entrevistas agendadas 11/04/2019 e 12/04/2019 Sala da Professora Marília - 

LECERA 

Divulgação do resultado 15/04/2019 http://www.lecera.ufsc.br/ 

Início das atividades 22/04/2019 De acordo com a demanda do 

projeto. 

3. ATIVIDADES PREVISTAS 

 Trabalhos práticos de produção de mudas no Núcleo de Agroecologia da Fazenda 

Experimental da Ressacada - UFSC no bairro Tapera em Florianópolis. 

 Pesquisa qualitativa e quantitativa realizada nos centros de saúde de Florianópolis 

selecionados para a pesquisa. 

 Apoio e participação nas atividades de estudo e formação do Laboratório. 

http://www.lecera.ufsc.br/
http://www.lecera.ufsc.br/
http://www.lecera.ufsc.br/
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 Elaboração de comunicação científica e participação em eventos. 

4.  BENEFÍCIOS 

 Auxílio transporte 

 Certificado de participação em projeto de pesquisa. 

5. PRÉ REQUISITOS 

 12 horas disponíveis em horário comercial. 

 Disponibilidade para eventuais viagens e deslocamentos. 

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC. 

 Ter interesse em temas ligados à Reforma Agrária, Agroecologia, Educação do 

campo e Agricultura camponesa. 

6.  DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 As inscrições ocorrerão no período de 02/04/2019 a 09/04/2019 via envio da 

ficha de inscrição (anexo 1 deste edital) ao email lecera.cca@contato.ufsc.br com o 

título do email : Edital 2 – AGRICULTURA URBANA 

 A documentação exigida será a cópia digital do comprovante de matrícula na 

graduação atualizada. 

7. DOS RESULTADOS 

 As entrevistas com os pré selecionados serão marcadas por email para os dias 11 e 

12/04/2019 conforme o número de inscritos. 

 O resultado final serão divulgados na página http://www.lecera.ufsc.br/ no dia 

15/04/2019 para início das atividades em 22/04/2019 

 

Florianópolis, 02 de abril de 2019 

 

 

 

Prof. Dra. Marília Carla de Mello Gaia 

Coordenadora do LECERA 
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