EDITAL
CURSO DE AGROECOLOGIA DO PROJETO TERRAPIA
PROCESSO SELETIVO DE PARTICIPANTES

Publicado em 19 de julho de 2022.
O Projeto Terrapia, alocado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
(ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), torna público por meio deste
instrumento de divulgação o cronograma e as normas do processo de seleção para
preenchimento das vagas de participantes do Curso de Agroecologia, na
modalidade presencial.
1. OBJETO
Este edital visa selecionar candidatos a participantes no Curso de Agroecologia, que
consiste em atividades práticas em que serão apresentados os principais elementos
agroecológicos. Partindo de uma abordagem transdisciplinar, os aspectos técnicos,
sociais, culturais e econômicos dessa ciência serão trabalhados de modo a
favorecer ao participante uma visão complexa e integrada do que significa produzir
alimento.
2. PERFIL DESEJADO DO CANDIDATO
2.1. Trabalhadores da FIOCRUZ ou que trabalham em outros setores do Sistema
Único de Saúde (SUS);
2.2. Membros da sociedade civil organizada que atuam de forma territorializada com
os princípios da Agroecologia;
2.3. Níveis de formação diversos: fundamental, médio e superior;
2.4. Disponibilidade para participar das aulas quinzenais na horta do Terrapia;
2.5. Disponibilidade para participar da vivência de final de curso a ser realizada na
região serrana do Rio de Janeiro em organizações e agroecossistemas

agroecológicos.

Despesas

de deslocamento e alimentação por conta do

participante.
3. DESCRIÇÃO DO CURSO
O curso é essencialmente prático. A partir do manejo da horta do Projeto Terrapia
serão apresentados os principais elementos agroecológicos. Partindo de uma
abordagem transdisciplinar, os aspectos técnicos, sociais, culturais e econômicos da
Agroecologia serão trabalhados de modo a favorecer ao participante uma visão
complexa e integrada do que significa produzir alimento. Assim, espera-se que o
participante adquira habilidades práticas de manejo de agroecossistemas, de acordo
com a perspectiva agroflorestal, e que cultive em si a sensibilidade para dialogar
com outros sujeitos da comunidade em que está inserido na construção de
territórios agroecológicos tendo como finalidade a promoção da saúde.
Temas abordados no curso:
Manejo ecológico de solo; princípios gerais de agricultura agroflorestal; formas de
adubação orgânica; técnicas de plantio consorciado sob a perspectiva da sucessão
natural; métodos sustentáveis de irrigação; plantas alimentícias não convencionais;
plantas medicinais.
4. ESTRUTURA DO CURSO
O curso tem duração total de 70h divididas entre atividades presenciais de manejo
da horta do Terrapia e visitas a experiências agroecológicas como ao Sistema
Integrado de Produção Agroecológica (SIPA), mais conhecido como Fazendinha, da
Embrapa Agrobiologia, em Seropédica/RJ. Também está previsto uma vivência de
final de curso em organizações e mutirão em agroecossistemas na região serrana
do Rio de Janeiro ligados à Associação Agroecológica de Teresópolis (AAT).
As aulas acontecerão às sextas-feiras, majoritariamente de quinze em quinze dias,
a partir do dia 19 de agosto. No primeiro dia de aula será socializado o cronograma
do semestre. Caso seja necessário alterar a data de alguma aula iremos nos
comunicar previamente com os participantes, porém, as aulas serão sempre às
sextas-feiras.

O horário dos encontros é de 7:00 às 12:00, na horta do Terrapia, dentro do campus
Fiocruz Manguinhos, situado no seguinte endereço:
Av. Brasil, 4635 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, 21041-210
5. VAGAS
5.1. Serão ofertadas 30 (trinta) vagas.
5.2. 50% das vagas (15) serão ofertadas aos trabalhadores da Fiocruz (servidor
público, terceirizado, estudante, bolsista) que serão selecionados de acordo com
critérios listados no item 2 deste edital.
5.3. 50% das vagas (15) restantes serão ofertadas ao público externo que será
selecionado de acordo com critérios listados no item 2 deste edital.
6. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO:
19/07: Abertura das inscrições
26/07: Encerramento das inscrições
02/08: Divulgação dos selecionados
6.1. Procedimentos para inscrição
6.1.1. Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição, exclusivamente via
internet, por meio do preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO disponível
no endereço eletrônico abaixo:
https://forms.gle/SyDJ8XLMEVxWNbr96
OBSERVAÇÕES: Não serão aceitas inscrições fora do prazo indicado no item 6.
7. SELEÇÃO E RESULTADO
7.1. O processo de seleção será realizado pelo grupo gestor do Projeto Terrapia e
consistirá nas avaliações da Carta de Intenção, bem como na análise do Formulário
de Inscrição tendo em vista as atribuições listadas no item 2 deste edital.

7.2. O resultado da seleção com a relação dos candidatos selecionados, em ordem
alfabética, será divulgado no site e nas redes sociais do Projeto Terrapia a partir de
02/08/2022.
https://www.terrapia.com.br/
8. CERTIFICAÇÃO
O certificado de conclusão de curso será entregue aos participantes que alcançarem
75% de presença.
9. CASO TENHA DIFICULDADE NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
ELETRÔNICO

DE INSCRIÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM O E-MAIL

terrapia@ensp.fiocruz.br

