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Com o objetivo de contribuir no processo de elaboração das propostas de projetos de 

residência profissional agrícola a serem apresentadas ao Edital de Chamamento Público 

Nº 01/2020, realizado no âmbito do Programa  de Residência Profissional Agrícola 

(AgroResidência), o Departamento de Desenvolvimento Comunitário, da Secretaria de 

Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/MAPA), informa que: 

 

As propostas devem ser apresentadas pelo professor orientador. Ele é o responsável pela 

elaboração e submissão da proposta e, caso aprovada, coordenação do projeto. A proposta 

deve ser assinada pelo professor-orientador, assim como pelo responsável da instituição 

de ensino (IE) - ex. diretor do campus e/ou unidade acadêmica.  

 

Poderá haver várias propostas de uma mesma IE, cada uma delas tendo um professor 

orientador como responsável. As propostas serão avaliadas individualmente. 

 

No Edital de chamamento público 01/2020 haverá bolsa exclusivamente para os 

residentes e o professor-orientador, conforme item 9.2.1. Não haverá bolsa para 

coordenador técnico e administrativo no referido edital.  

 

As propostas de projetos devem indicar as Unidades Residentes (UR) que receberão os 

residentes. Junto a proposta deverá constar carta de interesse da UR em participar do 

programa, informando estar ciente e concordar com responsabilidades assumidas, 

previstas no inciso IV do subitem 2.2.1 do manual. 

 

Cada IE definirá quais os cursos de sua grade que estão enquadrados nas ciências agrárias 

e afins. A participação de cada residente deverá estar no escopo de definido pelo 

Programa.  

 

Os alunos poderão participar como residentes somente na instituição a qual estão 

vinculados. Já os recém-egressos poderão concorrer a vagas em IE diferente da qual fez 

o curso, desde que o processo de seleção conduzido pela IE o permita. Cada IE 

contemplada no âmbito do chamamento 01/2020 será responsável pela seleção de seus 

residentes. 

 

 

 

Contatos: 

E-mail: programa.residencia@agricultura.gov.br  

Telefones: 61 2020-0916, 61 3276-4675 e 61 3276-4674 

 

 


