
 

 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ESTÁGIO VIVÊNCIA 2018.1 

 

 

O Núcleo de Extensão e Desenvolvimento (LABEX/UEMA) torna público, para 

conhecimento dos interessados, que no período de 06 a 17 de novembro de 2017, estarão 

abertas no LABEX, as inscrições para seleção de candidatos a participar da V Etapa do 

Estágio Vivência, conforme as especificações contidas neste edital. 

 

O Estágio Vivência é um projeto que visa proporcionar oportunidades para os estudantes da 

UEMA vivenciar a realidade das comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária 

como forma de aprender sobre o funcionamento dessas áreas e trocar conhecimentos com seus 

moradores. Para além, o Estágio Vivência, provoca no estudante um novo compromisso ético-

político que contribui nos processos de transformação do setor agropecuário, e o faz refletir 

acerca do seu papel enquanto agente construtor e modificador das práticas sociais. 

 

Nesse período de vivência os alunos participantes seguirão nas comunidades ou nos 

assentamentos de reforma agrária convivendo com a realidade local, conhecendo as famílias, 

a cultura local, o funcionamento das instituições, as atividades produtivas, a gastronomia, etc.  

 

1. PÚBLICO PARTICIPANTE 

 

Alunos que estejam matriculados em qualquer curso da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA) e que tenham concluído o segundo período no período de execução do Estágio 

Vivência. 

 

2. VAGAS 

 

Para esse estágio, que se realizará no período de 22 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2018, 

estarão sendo oferecidas 54 (cinquenta e quatro) vagas para os estudantes de graduação, 

levando-se em consideração os critérios no quadro a baixo relacionados: 

 

CENTRO QUANTIDADE DE VAGAS 

Centro de Ciências Agrárias CCA 36 

Outros Centros 18 

 

3. INSCRIÇÃO 

 

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá estar munido do RG e comprovante de matrícula 

com cópias. As inscrições serão efetuadas na sala do LABEX, localizada no prédio de 

Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA-São Luís), de Segunda à Sexta-

Feira no horário de 09:00 às 12:00H e de 14:00 às 17:00H. 



 

 
 

 

 

3.1 Homologação da Inscrição 

 

As informações fornecidas quando da inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo instituição prerrogativa eliminar do processo seletivo o candidato que não 

se enquadrar nos critérios necessários solicitados desse edital.  

 

A lista das inscrições homologadas, bem como horário e data da seleção, será encaminhada ao 

E-mail dos candidatos e estará disponível no dia 17 de novembro a partir das 15H, no mural 

do LABEX. 

 

4. PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção do candidato será realizada em fase única, por meio de entrevista, onde serão 

avaliados critérios como: percepção da agricultura familiar, envolvimento com atividades de 

extensão, capacidade de lidar com situações adversas, movimentos sociais do campo, meio 

ambiente... O resultado final será obtido a partir da desenvoltura do candidato durante a 

entrevista. 

 

5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 

 

A entrevista será realizada nas instalações do LABEX, que fica no prédio do curso de 

Agronomia, na Cidade Universitária Paulo VI, no período de 20 a 24 de Novembro, conforme 

calendário do processo seletivo detalhado no item 8 deste edital. 

 

6. LOCAL DO ESTÁGIO 

 

Os alunos selecionados constituirão nove equipes de seis alunos de áreas distintas, onde cada 

equipe será enviada a um dos municípios a seguir: Penalva, Matinha, Nina Rodrigues, 

Miranda do Norte, Icatu, Paulino Neves, Santana do Maranhão, São Bernardo e Trizidela do 

Vale. 

 

7. RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

O resultado dos candidatos selecionados estará disponível a partir do dia 29 de Novembro às 

15H, no mural do LABEX. 

 

8. CALENDÁRIO 

 

 

9 a 20 Outubro Viagens precursoras 

31 de Outubro Lançamento do edital 



 

 
 

06 a 17 de Novembro Inscrição 

17 de Novembro Homologação 

20 a 24 de Novembro Seleção 

29 de Novembro Resultado da seleção 

8 a 12 de Janeiro Treinamento (aspectos das atividades específicas de cada 

curso) 

15 de Janeiro Treinamento (aspectos da situação social e logísticas dos 

municípios e comunidades relacionadas ao projeto) 

22 de Janeiro a 3 de 

Fevereiro 

Estágio Vivência (Penalva, Matinha; Miranda do Norte, Nina 

Rodrigues; Icatu, Paulino Neves; Santana do Maranhão, São 

Bernardo; Trizidela do Vale) 

19 a 23 de fevereiro Apresentação dos relatórios individuais (alunos participantes 

e equipe Labex) 

26 de fevereiro a 2 de março Apresentação dos relatórios por município (alunos 

participantes e equipe do Labex) 

9 de março Seminário de apresentação dos resultados (gestores da 

UEMA e convidados) 

 

 

 

São Luís, 31 de Outubro de 2017 

 

 

 

 

 
Prof. Itaan de Jesus Pastor Santos 

Coordenador Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 


