CHAMADA PÚBLICA PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO DURANTE O CONGRESSO DE AGROECOLOGIA
1. SOBRE O EVENTO
O Congresso tem como objetivos construir e socializar conhecimentos com base nos princípios da
Agroecologia; potencializar os processos participativos e de amplo diálogo entre sociedade civil, academia e
poder público; fortalecer as redes e teias de agroecologia; dar visibilidade às experiências agroecológicas da
América Latina; contribuir para a construção do conhecimento de base agroecológica e para os avanços
teóricos, práticos e políticos.
http://agroecologia2017.com
O TRABALHO VOLUNTÁRIO durante o congresso acontecerá nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de setembro,
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na cidade de Brasília-DF, e estima-se um número total de 130
voluntários trabalhando diariamente no apoio às atividades do congresso.
2. VAGAS, ÁREAS E HORÁRIOS DISPONÍVEIS
O Congresso terá muitas atividades simultâneas e diversas áreas com trabalhos que ocuparão todo
o espaço do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Diante da magnitude do evento, serão necessários
apoios nas seguintes áreas e horários:
Área

Natureza do trabalho

1

Preparação de material prévio

2

Credenciamento

12, 13, 14 e
15

3

Apoio às salas de atividades

12, 13, 14 e
15

4

Espaço Feira e Alimentação

12, 13, 14 e
15

5

Avaliação de trabalhos*

12, 13, 14 e
15

6

Atividades culturais

12, 13, 14 e 07:30-10:30h (turno1)
15
10-13h (turno2)
14-18h (turno3)
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Dias
(setembro)
11 e 12

Horários
09-12h (turno1)
14-17h (turno2)
07-11h (turno1)
11-15h (turno2)
15-19h (turno3)
19-22h (turno4)
07:30-10:30h (turno1)
10-13h (turno2)
14-18h (turno3)
07-11h (turno1)
11-15h (turno2)
15-19h (turno3)
19-22h (turno4)
12:30-15h (turno 1)
16-19h (turno2)

Horas
de Quantidade
trabalho
de vagas
3h ou 6h
50 no total
3h ou 4h ou 20 por dia
somatório
de turnos
3h ou 4h ou 20 por dia
somatório
de turnos
3h ou 4h ou 6 por dia
somatório
de turnos
2:30h ou 3h 50 por dia
ou
somatório
de turnos
3h ou 4h ou 6 por dia
somatório
de turnos
1

18-22h (turno4)
7
Apoiadores
metodológicos 12, 13, 14 e 07:30-10:30h (turno1)
(relatoria, moderação de 15
10-13h (turno2)
espaços etc.)
14-18h (turno3)
18-22h (turno4)
8
Logística e harmonização 12, 13, 14 e 07:30-10:30h (turno1)
(sinalização
de
espaços, 15
10-13h (turno2)
cuidadores do tempo etc.)
14-18h (turno3)
18-22h (turno4)
*somente para estudantes de pós-graduação e profissionais da área/temática

3h ou 4h ou 20 por dia
somatório
de turnos
3h ou 4h ou 15 por dia
somatório
de turnos

3. REQUISITOS PARA O TRABALHO VOLUNTÁRIO
A pessoa que quiser participar como colaborador/a do congresso de agroecologia deverá atender
aos seguintes requisitos:
1. Ser estudante de nível superior ou profissional das áreas de pesquisa, ensino ou extensão rural;
2. Ser voluntário por pelo menos 1 (um) dia completo, ou seja, mínimo de 8h de trabalho;
3. Ser vinculado a uma instituição parceira do congresso*. Caso as vagas necessárias não sejam
preenchidas, serão selecionados/as voluntários/as de outras instituições.
4. Ter disponibilidade de no mínimo 8h prévias ao congresso para treinamento de voluntariado na área
selecionada e participar de todas as capacitações de acordo com a programação de sua equipe de
trabalho.
*São instituições parceiras todas aquelas formalmente participantes da organização do congresso:
Universidade de Brasília - UnB, Embrapa, Emater-DF, SEAGRI-DF, Associação de Agricultura Ecológica – AGE,
Centro de Referência e Tecnologias Sociais- CRATS, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e
Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura –
CONTAG, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar - FETRAF-BRASIL,
Frente Nacional de Luta – FNL, Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, Instituto Federal de Brasília – IFB,
Instituto Federal Goiano – IFG, Instituto Sociedade População e Natureza – ISPN, Movimento das Mulheres
Camponesas – MMC, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Organização Não
Governamental Mão na Terra, Rede Cerrado, Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil - REGA Brasil, Slow
Food Brasil, Universidade Estadual de Goiás – UEG, Universidade Federal de Goiás – UFG.
4. CONTRAPARTIDA DO CONGRESSO
O congresso tem uma imensa alegria em oferecer aos nossos/as colaboradores/as:
1. Isenção de taxa de inscrição no congresso equivalente ao tempo de trabalho realizado, respeitandose o mínimo de 8h. Ou seja, se o/a voluntário/a trabalhar dois dias inteiros (16h) apoiando o evento, terá
liberação de dois dias inteiros para participação nas atividades, tendo assim, isenção total da taxa de inscrição
no evento. Caso, trabalhe apenas um dia (8h) terá isenção parcial de inscrição, proporcional ao tempo de
trabalho voluntário.
2. Uma camiseta de identificação de voluntário.
3. Certificado de trabalho voluntário no congresso com carga horária equivalente ao total de horas
trabalhadas. As horas isentas para participação no evento não constarão no certificado.
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4. Treinamento em área específica com profissionais qualificados conforme inscrição e seleção de área.
Participação obrigatória.
5. OUTRAS CONTRAPARTIDAS DOS PARCEIROS DO CONGRESSO
A comissão organizadora em parceria com o IFB Campus Planaltina oferece ainda como contrapartida
para alunos/as do CST em Agroecologia um certificado equivalente em atividades complementares.
6. COMO SE INSCREVER
As inscrições ocorrerão somente no período 13 de julho de 2017 à 09 de agosto de 2017 por meio
do preenchimento de ficha de inscrição no formulário: https://goo.gl/forms/ghAqQ8JE2zrook3v1
7. SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO
Serão selecionados/as como voluntários/as do congresso somente àqueles/as que atenderem a
todos os requisitos dessa chamada e até o limite do total de vagas necessárias mantendo-se uma lista de
espera de 25% acima do total de vagas apresentadas.
A seleção será realizada por uma equipe de professores e outros profissionais de instituições
parceiras junto com a comissão organizadora do congresso com base nos critérios prévios aqui apresentados.
8. DEPOIS QUE VOCÊ FOR SELECIONADO/A
Ao final do processo de seleção, a lista completa das pessoas selecionadas será publicada no site do
congresso juntamente com a programação do treinamento.
O/A voluntário/a deverá participar de no mínimo 8 (oito) horas de treinamento. O primeiro
treinamento será no dia 11/08/2017, com duração de 4 (quatro) horas na cidade de Brasília, em local a ser
confirmado.
A segunda parte do treinamento será realizada entre os dias 21 e 25/08/2017 de acordo com
programação a ser divulgada no primeiro treinamento. Os selecionados para apoiar as avaliações de
trabalhos, poderão ter que participar de carga horária 50% maior.
9. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
O congresso não vai custear deslocamento, hospedagem e alimentação para o/a voluntário/a.
O/A voluntário/a que for apresentar trabalho tem que necessariamente pagar inscrição de
participação no Congresso com tarifa diferenciada conforme trabalho voluntário realizado.
10. CALENDÁRIO
13 de julho

Publicação da chamada e Início das inscrições

09 de agosto

Encerramento das inscrições

10 de agosto

Publicação da lista com os/as selecionados/as
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11 de agosto

Primeiro treinamento de 4 horas

21 a 25 de agosto

Segundo treinamento de 4 horas

11 a 15 de setembro

Realização do congresso

Contato da Equipe
colabore@agroecologia2017.com
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