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Edital N.º 053/2016-CPV                                                                           Boa Vista, 20 de julho de 2016. 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Roraima, 

no uso de suas atribuições e em conformidade com o Edital N.º 049/2016-CPV de 17 de junho de 2016, 

resolve: 

 

Art. 1° Retificar o item 2. DAS VAGAS, com a inclusão de um novo curso: Tecnólogo em Agroecologia: 

 

Onde se lê:  
 2.1 – Serão ofertadas 792 vagas para as modalidades Prova Integral/PI e PSS/E3-3.ª Etapa, 

distribuídas entre os 37 cursos de graduação da UFRR, com ingresso no primeiro e segundo semestres 

letivos de 2017. As vagas serão distribuídas para os candidatos com deficiência, ampla concorrência e 

reserva legal de vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública, conforme o quadro abaixo: 

Leia-se:  

2.1 – Serão ofertadas 812 vagas para as modalidades Prova Integral/PI e PSS/E3-3.ª Etapa, distribuídas 

entre os 38 cursos de graduação da UFRR, com ingresso no primeiro e segundo semestres letivos de 

2017. As vagas serão distribuídas para os candidatos com deficiência, ampla concorrência e reserva 

legal de vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública, conforme o quadro abaixo: 

 

       CANDIDATOS DE ESCOLAS PÚBLICAS      

       
Renda familiar bruta igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo per 
capita 

Renda familiar bruta superior a 1,5 
salário-mínimo per capita 

Total 
Cód Curso Turno* 1.º 

Sem 
2.º 

Sem 
Pessoa com 
deficiência 

Ampla 
concorrência 

Autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 

Não 
autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 

Autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 

Não 
autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 
79 Agroecologia (T) Matutino x - 1 9 4 1 4 1 20 

 

Art. 2° Retificar o item 2.2.1: 

(B) – Bacharelado (L) – Licenciatura (T) - Tecnólogo 

 

Art. 3.º Retificar os turnos dos cursos de Comunicação Social-Jornalismo (B) e Geografia (B) conforme 

quadro abaixo: 

Curso Turno 
Comunicação Social-Jornalismo (B) Noturno 

Geografia (B) Vespertino e Noturno 

 

Art. 4° Retificar o item 8.3 - Quadro de cursos e disciplinas específicas: 

 

QUADRO III: CURSOS/DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

 

CURSO Específica 1 Específica 2 

Agroecologia (T) Biologia Química 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR – CPV 

 
 
 

         
                                                                                                                 
                                                                                             

 
 

Página 2 de 2 

 

Art. 5° - Retificar o item 10. DA CLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE REDAÇÃO: 

 

   CANDIDATOS DE ESCOLAS PÚBLICAS 

   
Renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo per capita 
Renda familiar bruta superior a 1,5 

salário-mínimo per capita 
Cursos 

 
Pessoa com 
deficiência 

Ampla 
concorrência 

Autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 

Não autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 

Autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 

Não autodeclarados 
pretos, pardos e 

indígenas 
Agroecologia (T)  3 27 12 3 12 3 

 

 

Informações básicas sobre o curso 

 
 
 

 
 
 

Antonio Aparecido Giocondi 
Presidente da CPV 

CURSO Agroecologia (Tecnólogo) 

DURAÇÃO  Duração: Mínima de 03 anos e máxima de 3 anos e 6 meses. 

SITUAÇÃO 
Criação: Resolução n.º 009/2012 - CUni - UFRR. 
Portaria n° 1033 - MEC, de 23/12/2015. 

PERFIL 
PROFISSIONAL 

Terá formação técnico-científica, com visão crítica, reflexiva e ética, capaz de gerir e propor 
a resolução de problemas, considerando seus aspectos de sustentabilidade econômica, 
ambiental, social e cultural de modo integrado. Por isso, necessita de uma formação 
multidisciplinar e compreender as mudanças da sociedade contemporânea, ter domínio de 
conteúdos científicos e formação ética, que lhe motive e o comprometa com a construção de 
um modelo de desenvolvimento rural sustentável, considerando os agroecossistemas, as 
comunidades, os territórios e as instituições envolvidas. Estar habilitado para atuar em 
propriedades rurais, cooperativas, associações, movimentos sociais, universidades, escolas 
técnicas e outros órgãos governamentais e não governamentais, além de planejar, executar 
e monitorar sistemas de produção agropecuária. 


