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Projeto “Entre Rios – Fortalecendo redes para a conservação dos recursos hídricos na
agricultura familiar da Floresta com Araucária do Paraná
As instituições acima relacionadas comunicam a quem interessar que estará recebendo
inscrições para 1 (uma) vaga, referente ao programa supracitado, para vaga de destinada a
contratação de Consultor Técnico na área de Comunicação e Assessoria de Imprensa, conforme
o projeto em referência pelo período de Fevereiro a Maio de 2013.
O valor bruto da consultoria será R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para desenvolver as
atividades descritas no item 03 do Termo de Referência 01 (anexo a este edital). O consultor
deve ter disponibilidade de horário, conhecimento e experiência em educação ambiental e,
tendo titulação mínima graduação em Jornalismo, Marketing ou Comunicação,
preferencialmente com Mestrado em Comunicação, Ciências Sociais Aplicadas ou áreas afins. É
indispensável experiência em trabalhos voltados para a área ambiental e agricultura de base
familiar.

1. INSCRIÇÃO
14 de janeiro a 20 de janeiro 2014, enviar Curriculum Vitae (Lattes) para lama@uepg.br.

2. VAGA
Consultor em comunicação

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Trazer na hora da entrevista:

01
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- Documentos Pessoais: RG e CPF (duas fotocópias);
- Curriculum vitae simplificado (Lattes).

4. SELEÇÃO
Análise de documentação e entrevista.
A entrevista se dará no dia 21 de janeiro, às 09 h, no Laboratório de Mecanização Agrícola, Bloco
F, no Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Av. Carlos Cavalcanti
4748, Ponta Grossa.

5. RESULTADO FINAL
Dia 22 de janeiro, em edital no site da FAUEPG.

Ponta Grossa, 14 de janeiro de 2013.

Prof. Dr. Carlos Hugo Rocha

Prof. Dr. Pedro Henrique Weirich Neto
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Projeto Entre Rios – Fortalecendo redes para a conservação dos recursos hídricos na
agricultura familiar da Floresta com Araucária do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA N°01

OBJETIVO: Contratação de Consultor Técnico para assessoria em comunicação de imprensa

Responsável: Carlos Hugo Rocha (coordenador)

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e
Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa

1. Antecedentes
O Laboratório de Mecanização Agrícola (Lama) da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) desenvolve, desde 1996, estratégia de ação fundamentada em atividades de pesquisa e
extensão, no qual, idealmente, a demanda da pesquisa tem sido direcionada pelos trabalhos de
extensão e o potencial da transformação tecnológica vem da pesquisa. A equipe de trabalho é,
hoje, composta por estudantes de doutorado (1) mestrado (3), recém-egressos (14), e
acadêmicos de graduação (6), das áreas de Administração, Agronomia, Biologia, Engenharia de
Alimentos e Zootecnia, os quais exercem atividades de pesquisa e extensão, normalmente de
forma integrada. Nos últimos anos o laboratório tem recebido estudantes de graduação e pós
dos EUA e Europa.
Participam diretamente da equipe dois professores, além de pesquisadores de outras
áreas do conhecimento da UEPG, formando grupos multidisciplinares que se organizam para
atender demandas específicas na área de manejo dos recursos naturais. A consolidação das
ações que levaram ao estágio atual de nosso grupo de trabalho, passa pelo fortalecimento da
integração com instituições públicas, privadas e da sociedade civil, considerando prioritárias
ações destinadas às comunidades bio-sócio vulneráveis.
Nesse sentido, o Lama vem conciliando diferentes iniciativas visando a conservação dos
recursos naturais. Dentre essas iniciativas tem destaque o Projeto Entre Rios – Fortalecendo
redes para a conservação dos recursos hídricos na agricultura familiar da Floresta com Araucária
do Paraná.
O Projeto Entre Rios centralizará ações em 24 municípios localizados nas mesorregiões
Centro-Oriental, Centro-Sul, Sudeste, Norte Pioneiro, e Metropolitana de Curitiba do estado do
Paraná, sendo Ponta Grossa o município sede de atuação. A área de abrangência projeta-se por
uma área de 32.854 Km2, aproximadamente 16% da área do estado, e compreende as regiões
planálticas de clima subtropical úmido originalmente cobertas pela floresta com Araucária
(Floresta Ombrófila Mista).
Pretende-se com esta proposta ao Programa Petrobras Ambiental fortalecer a integração em
rede das entidades parceiras para promoção de estratégias de recuperação e conservação dos
recursos hídricos, geração de renda, educação ambiental e desenvolvimento rural sustentável
em unidades rurais de base familiar na região dos planaltos com Florestas com Araucária
localizada nas cabeceiras das bacias hidrográficas dos rios Tibagi, Iguaçu, Ivaí, Cinzas (bacia do
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rio Paraná) e Ribeira (bacia do Atlântico), abrangendo área de 32.854 km2, no estado do Paraná.
Serão prioritariamente envolvidos nas atividades, grupos de jovens agricultores das
comunidades rurais como forma de estimular a sucessão na propriedade rural familiar. Através
de atividades de Educação Ambiental, tema transversal, integradas a estratégias de
Comunicação com o público rural e urbano, pretende-se ampliar o conhecimento regional e
estimular a adesão dos agricultores familiares às práticas sustentáveis de manejo dos recursos
naturais. Pretende-se ainda envolver estudantes de ensino médio e acadêmicos de cursos
superiores como parte de sua formação e fomentar a integração das atividades de ensino,
pesquisa e extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
São objetivos específicos deste projeto: 1) fortalecer a rede das entidades parceiras para
promoção de estratégias de conservação dos recursos hídricos e desenvolvimento rural
sustentável; 2) Promover a adequação e regularização ambiental de unidades rurais de base
familiar; 3) Apoiar o fortalecimento de cadeias sustentáveis de produção; 4) Geração de
indicadores e referenciais sobre sistemas ecológicos de produção e adequação ambiental das
unidades familiares rurais; 5) Promover formação em Educação Ambiental para a Conservação
dos Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural Sustentável.

2. Objetivos
Ampliar a visibilidade do Projeto Entre Rios junto as comunidade rural de base familiar e na área
de inserção do projeto, organizando pautas e matérias para veículos de comunicação impresso e
eletrônico conforme discriminado a seguir nos objetivos específicos a seguir.

3. Atividades
Organizar assessoria de comunicação para:
a. Criação de interface web (leiaute);
b. Produção editorial e gráfica de veículos impressos do Projeto;
c. Elaboração e produção de mídia social.
d. Elaboração semanal de press-releases;
e. Intermediação com a mídia escrita, falada e televisada;
f. Assessoria em eventos públicos;
g. Cobertura fotográfica dos eventos vinculados ao Projeto;
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h. Produção de matérias jornalísticas impressas e eletrônicas;
i. Atualização de conteúdo do website;

4. Produtos
De acordo com as atividades descrita no item 3 acima.

5. Insumos
O consultor fará uso dos recursos computacionais do Lama para o processamento dos
dados, imagens e informações obtidas e da base de dados já existente. O custo envolvido para a
execução do trabalho (viagens na área de ação do projeto, alimentação e hospedagem) fica a
mercê do consultor contratado.
O monitoramento das atividades será realizado via análise da produção de comunicação
gerados pelo consultor ficará a cargo da Coordenação do Projeto e do Conselho Gestor do
Projeto Entre Rios.

6. Cronograma Físico-Financeiro
• cronograma dos eventos financeiros: os desembolsos serão realizados de acordo com a
comprovação da execução das atividades, sendo o primeiro desembolso (50%) realizado no
final do primeiro bimestre, enquanto que o restante do valor (50%) será realizado no final do 2
bimestre.
Eventos financeiros

Valor (R$)

Atividade
de interface

Criação

web

(leiaute); produção editorial e
gráfica de veículos impressos
do
Desembolso inicial

2.500,00

Projeto;

produção

elaboração

de mídia

e

social;

elaboração semanal de pressreleases; intermediação com a
mídia

escrita,

televisada.

falada

e
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Assessoria

em

eventos

públicos; cobertura fotográfica
dos eventos vinculados ao
Desembolso final

2.500,00

Projeto; produção de matérias
jornalísticas

impressas

e

eletrônicas;

atualização

de

conteúdo do website.

7. Qualificação profissional
Para a execução das atividades e formular os produtos requeridos, sugere-se a atuação de
um consultor técnico graduado nas áreas de Jornalismo, preferencialmente com mestrado na
área ou áreas afins e experiência comprovada na área de Comunicação Ambiental.

8. Supervisão
O responsável técnico para a supervisão e aceite dos produtos fica a encargo do
Coordenação do Projeto e do Conselho Gestor do Projeto Entre Rios.

9. Propriedade do Material
Todos os estudos, relatórios ou outros materiais, como gráficos, software, etc.,
elaborados pelo Contratado para o Contratante, sob este Contrato, pertencerão ao Contratante.
O Contratado poderá reter uma cópia de tais documentos e software, mas sua utilização para
fins diversos aos deste instrumento dependerá de prévia e expressa autorização do Contratante,
mesmo depois de encerrado este Contrato.

