
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROExC 

 

Retifica-se no Edital nº 14, de 30 de novembro de 2018, referente ao 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES-EXTENSIONISTAS QUE 

INTEGREM O QUADRO DE PROGRAMAS / PROJETOS 

INSTITUCIONALIZADOS NA PROExC PARA ATUAREM NO PROJETO “Apoio 

Técnico-científico para fortalecimento, consolidação das Políticas Públicas 

voltadas para a Agricultura Familiar do Brasil”. 

ONDE SE LÊ: 

Serão concedidas 12 bolsas extensão (SEAD-PESCA-UNIRIO) com valor mensal de R$ 

600,00 (seiscentos reais), nível graduação; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

nível mestrado e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) nível doutorado por um período 

de até dez meses. A presente bolsa abrange a participação do bolsista – extensionista 

no acompanhamento e geração de relatórios mensais decorrentes da meta 2- 

“CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS DE POTENCIALIZAÇÃO 2 DA 

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA, 

NO MERCADO INTERNO E PARA EXPORTAÇÃO” e suas etapas: 

LEIA-SE: 

Serão concedidas 12 bolsas extensão (SEAD-PESCA-UNIRIO) com valor mensal de R$ 

600,00 (seiscentos reais), nível graduação; R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

nível mestrado e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) nível doutorado por um período 

de até dez meses. A presente bolsa abrange a participação do bolsista – extensionista 

no acompanhamento e geração de relatórios mensais decorrentes da meta 1 – 

“COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E DA PESCA” - meta 2 - “CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS DE 

POTENCIALIZAÇÃO 2 DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E DA PESCA, NO MERCADO INTERNO E PARA EXPORTAÇÃO” e suas 

etapas: 

 

ONDE SE LÊ: 

Etapa 2  Elaborar manuais de comércio interno e de exportação 
de produtos da agricultura familiar e da pesca 

Etapa 3 Formular estratégias de fortalecimento do comércio 
interno e da exportação, nos aspectos logísticos, para 
as cadeias produtivas de agricultura familiar e de pesca 

Etapa 4 Elaborar programas de capacitação sobre comércio 
interno e comércio exterior para agricultores familiares e 
para pescadores, com base nos manuais desenvolvidos 

 



LEIA-SE: 

 Produtos 

Meta 01 

a) Perfis socioeconômicos dos agricultores familiares e 
dos pescadores na região. 
 
b) Mapeamento das terras rurais características como 
agricultura familiar, por região. 
 
c) Mapeamento das colônias de pesca do Estado do Rio 
de Janeiro. 
 
d) Mapeamento das cadeias produtivas existentes na 
agricultura familiar e na pesca, na região. 
 
e) Mapeamento das demandas por produtos da 
agricultura familiar e da pesca no mercado interno e no 
internacional. 
 
f) Sistematização dos dados coletados e produzidos no 
âmbito do projeto. 

Meta 02 

a) Mapeamento e compilação das legislações aplicáveis 
e de órgãos reguladores, ambos nacionais e 
internacionais, relacionadas à agricultura familiar e à 
pesca. 
 
b) Elaboração manuais de comércio interno e de 
exportação de produtos da agricultura familiar e da 
pesca;  
 
c) Formulação estratégias de fortalecimento do 
comércio interno e da exportação, nos aspectos 
logísticos, para as cadeias produtivas de agricultura 
familiar e de pesca; 
 
d) Elaboração programas de capacitação sobre 
comércio interno e comércio exterior para agricultores 
familiares e para pescadores, com base nos manuais 
desenvolvidos. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018. 

 

 

___________________________________ 

Profª Édira Castello Branco de Andrada Gonçalves 

Coordenadora do Projeto 


