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O Programa Interdisciplinar de Vivência é uma ação realizada pela Pró-Reitora de 

Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) que consiste na inserção presencial de estudantes de 

graduação em estágios interdisciplinares de vivência em comunidades rurais, quilombolas e 

indígenas, visando o conhecimento integrado e a ressignificação dos saberes a partir do contato do 

estudante com questões e problemas reais das comunidades. 

O Estágio Interdisciplinar de Vivência em Áreas de Reforma Agrária e Atingidos por 

Barragens (EIV) é fruto de um processo de construção histórica do movimento estudantil, com 

especial destaque para o movimento estudantil das agrárias e com suas federações de curso. No 

entanto, para além dos estudantes ligados aos cursos de graduação das agrárias, o EIV, 

recentemente, assumiu importante papel na formação política e pessoal de estudantes de diversos 

cursos de graduação. Neste sentindo torna-se pública a abertura para inscrição no processo seletivo, 

obedecendo aos critérios exigidos neste edital. 

 

1. DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO 

1.1  Serão selecionados estudantes que atendam os seguintes requisitos: 

a) Estejam regularmente matriculados em instituições federais de ensino; 

b) Possuam disponibilidade entre o período de 17 de julho a 31 de julho para permanecer em 

regime de internato; e, 

c) Possuam afinidade e interesse com o processo de construção e formação para o movimento 

estudantil assim como na importância do contato do estudante com causas e problemáticas 

sociais. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertadas o total de 50 (cinquenta) vagas, das quais: 



a) 20 (vinte) vagas serão destinadas especificamente para alunos regularmente matriculados na 

Unifesspa; 

b) 30 (trinta) vagas serão destinadas a alunos externos, devidamente matriculados em outras 

instituições federais de ensino. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Os interessados deverão realizar a inscrição no período de 09 a 20 de junho de 2016. 

3.2 Os candidatos deverão enviar e-mail para o correio eletrônico: programavivencia@gmail.com 

até o prazo máximo estabelecido no item 3.1. com o ASSUNTO: INSCRIÇÃO PARA O VII 

EIV – PARÁ, ao qual deverá ser anexado o formulário de inscrição (anexo I) devidamente 

preenchido; 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 Os candidatos discentes da Unifesspa serão avaliados com base nas informações preenchidas no 

formulário e entrevista, seguindo o cronograma abaixo: 

a) 27/06/2016 (segunda-feira) – Entrevista com os candidatos na DAIE/PROEX no Campus II 

às 9hs; e, 

b) 28/06/2016 (terça-feira) – Divulgação do Resultado; 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela equipe do Programa Vivência Estudantil da 

DAIE/PROEX; 

5.2 Este documento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Marabá, 08 de junho de 2016. 

 

 

  

Prof. Dr. Diego de Macedo Rodrigues  

Diretor de Assistência e Integração Estudantil / PROEX  

  

  

  

  

Prof. Msc. Haroldo de Souza  

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis  

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO VII EIV – PARÁ (Anexo I) 

Mais informações:  

programavivencia@gmail.com 

Nome:  

Data de Nascimento:        /            /           Sexo: 

Universidade: 

Matrícula: Curso: 

Período: RG: 

CPF:  

Endereço: Número: 

Complemento: 

Bairro: Cidade: 

UF: Telefone:  

Celular: 

E-mail: 

 

Já participou de alguma atividade relacionada com o EIV ou Reforma Agrária? Se sim, quais? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Como ficou sabendo do VII EIV- Pará? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Por que você quer participar do VII EIV - Pará? Quais suas expectativas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

mailto:programavivencia@gmail.com


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

Pertence a alguma organização? Qual? Por que? Exemplos: executivas de curso, centro/diretórios 

acadêmicos, Diretório Central do Estudantes (DCE) e movimento social... 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Você já participou de algum evento ou espaço de movimento estudantil? Quais? Exemplos: PRÉ-

EIV, congressos estudantis, fóruns, encontros.... 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Possui restrições alimentares? Se sim, especifique. Exemplo: Vegano, vegetariano, intolerância a 

lactose... 

______________________________________________________________________ 

 

Possui algum tipo de alergia (medicamentos, alimentos...) ou algum problema de saúde que exija 

precauções? Se sim, especifique. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Durante a data do estágio você terá algum compromisso importante como (prova de concurso, 

vestibular...)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 


