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EDITAL 01/2016 

BOLSAS DE EXTENSÃO NÚCLEO TRAMAS – 2016 

O Núcleo TRAMAS – Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, vinculado ao Departamento de Saúde 
Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, reúne estudantes de 
graduação e pós-graduação de diversas áreas do conhecimento, sob a orientação da Profa. 
Raquel Rigotto. Desde 1996, em articulação com outros departamentos acadêmicos, 
instituições públicas, organizações não governamentais e movimentos sociais, realiza 
atividades de formação, produção de conhecimento e cooperação social relacionadas às 
implicações de grandes projetos de desenvolvimento para o meio ambiente, a saúde e o 
trabalho de comunidades tradicionais. Mais recentemente, o Núcleo vem se dedicando no 
apoio às lutas por justiça ambiental de comunidades camponesas afetadas pela expansão do 
agronegócio no Baixo Jaguaribe e pela mineração no Sertão Central do Ceará.   

Para saber mais: www.tramas.ufc.br 

 

PLANOS DE TRABALHO REFERENTE ÀS BOLSAS 

O presente edital abre inscrição para 03 (três) bolsas de extensão. Cada uma das bolsas está 
associada a um plano de trabalho específico. Por favor, leia com atenção a descrição de cada 
plano de trabalho para indicar no formulário de inscrição a qual das bolsas pretende se 
candidatar. 

Plano de Trabalho 1 - Eixo Articulação e Comunicação 

Esta bolsa está associada ao Projeto REEAJA – Reflexões, Estudos e Experiências em 
Agroecologia e Justiça Ambiental, desenvolvido pelo Núcleo Tramas com apoio do MDA/CNPq, 
na região do Baixo Jaguaribe. 

• Contribuir com a organização de espaços que visem à construção do conhecimento 
agroecológico e colaborar com a construção de relatos das experiências realizadas 
pelo REEAJA em articulação com a RENDA – Rede Nordeste de Núcleos de 
Agroecologia;  

• Participar de atividades ligadas ao REEAJA, em especial, Cursos, Grupos de estudo, 
Caravanas Territoriais e Seminários; 

• Contribuir com a produção de materiais de comunicação do REEAJA; 

• Participar de reuniões mensais e planejamentos semestrais do Núcleo TRAMAS;  

• Participar das atividades de campo desenvolvidas pelo Núcleo TRAMAS nos municípios 
do Baixo Jaguaribe 
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OBSERVAÇÕES 

Cursos de Graduação preferenciais para a bolsa referente ao plano de trabalho 1: Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Sistemas e Mídias Digitais e Design. No entanto, estudantes de 
outros cursos de graduação podem se inscrever, desde que considerem as especificidades do 
plano de trabalho. 

Semestres indicados: a partir do 4º semestre 

Plano de Trabalho 2 - Eixo Comunicação 

Esta bolsa está associada às atividades e pesquisas sobre os impactos da mineração de urânio 
e fosfato, desenvolvidas pelo Núcleo Tramas, no sertão central do Ceará. 

1. Sistematizar informações produzidas pelas pesquisas sobre os riscos ambientais e à saúde 
relacionados à mineração de urânio e fosfato;  

2. Contribuir com o processo de comunicação popular e publicização das principais 
informações produzidas pelas pesquisas e ações realizadas pelo Núcleo Tramas no sertão 
central do Ceará;  

3. Participar das reuniões semanais realizadas pela equipe de pesquisadores do Núcleo Tramas 
que atuam na região do Sertão Central; 

4. Participar de reuniões mensais e planejamentos semestrais do Núcleo TRAMAS;  

5. Participar das atividades de campo desenvolvidas pelo Núcleo nos municípios de Santa 
Quitéria, Itatira e Canindé. 

OBSERVAÇÕES 

Cursos de Graduação: aberto para estudantes de graduação de todos os cursos, desde que 
consideradas as singularidades do plano de trabalho. 

Semestres indicados: a partir do 4º semestre 

 
Plano de Trabalho 3 - Eixo Água e Saúde 

Esta bolsa está associada às atividades e pesquisas sobre os impactos da mineração de urânio 
e fosfato, desenvolvidas pelo Núcleo Tramas, no sertão central do Ceará. 

1. Contribuir com a construção de estratégias de vigilância ambiental e vigilância em saúde nos 
territórios ameaçados pelos impactos da mineração de urânio e fosfato;  

2. Acompanhar o desenvolvimento do projeto de geologia médica realizado em parceria com 
professores do curso de Geologia da UFC;  
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3. Participar de reuniões mensais e planejamentos semestrais do Núcleo TRAMAS;  

4. Participar de reuniões mensais e planejamentos semestrais do Núcleo TRAMAS;  

5. Participar das atividades de campo desenvolvidas pelo Núcleo nos municípios de Santa 
Quitéria, Itatira e Canindé. 

OBSERVAÇÕES 

Cursos de Graduação: aberto para todos os cursos, desde que consideradas as singularidades 
do plano de trabalho. 

Semestres indicados: a partir do 4º semestre 

INSCRIÇÃO 

As/os estudantes interessadas/os deverão preencher o formulário disponível no link 
http://goo.gl/forms/dsOCziocyX e enviar currículo lattes e comprovante de matrícula para o e-
mail: ntramas.ufc@gmail.com até o dia 21 de março de 2016.  

Dúvidas deverão ser enviadas também através do e-mail. 

Data das entrevistas: 23 de março. 

Período de Vigência das bolsas: a duração é de 09 (nove) meses (abril a dezembro de 2016) 

Carga horária: 16h semanais. 

Valor da bolsa: R$ 400,00 – para recebimento da bolsa é necessário que a/o bolsista tenha 
conta no Banco do Brasil 

Resultado final: divulgado até o dia 25 de março 

Critérios de seleção:  

• Não possuir vínculo com outro projeto CNPq; 
• Estar com currículo lattes atualizado; 
• Apresentar disponibilidade para viagens intermunicipais e interestaduais, inclusive aos 

finais de semana; 
• Apresentar capacidade de comunicação e articulação; 
• Ter interesse pelas questões socioambientais e compromisso com atividades de 

extensão. 
 

http://goo.gl/forms/dsOCziocyX

