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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE IC FAPERJ/2021 
 

Título do Projeto: Zonas de Amortecimento como oportunidade de diálogo entre a 
sociedade e a natureza 
Resumo: 
O zoneamento de áreas protegidas é uma das ferramentas de gestão aplicadas no contexto das Unidades 
de Conservação (UCs) brasileiras, sendo a zona de amortecimento a que irá compor o entorno da UC, 
evitando que as pressões antrópicas venham impactar os objetivos de conservação da área protegida, 
sendo uma zona em que as atividades humanas devem ser reguladas por legislação específica. Com 
relação às práticas rurais, a agroecologia tem se mostrado uma disciplina importante para a conservação 
ambiental, sendo uma prática bastante estudada em pesquisas acadêmicas mais recentes, bem como 
praticada cada vez mais por produtores rurais envolvidos na conservação da natureza. Com uma visão 
holística, integra as ciências ambientais e sociais, buscando compreender a paisagem como um todo, 
onde os processos ecológicos e sociais estão presentes e interligam-se entre si. Diante do exposto, o 
recorte espacial desta pesquisa serão as propriedades rurais localizadas na Zona de Amortecimento do 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), inseridas no município de Magé-RJ. Para seu 
desenvolvimento, serão realizados levantamentos bibliográficos, aplicação de questionários com os 
produtores rurais e a elaboração de produto cartográfico que possibilite diagnosticar o potencial 
ecológico dos fragmentos florestais presentes na área de estudo. Espera-se que seja possível apresentar 
subsídios para demais pesquisas relacionadas ao tema, bem como evidenciar a potencialidade da 
agroecologia como alternativa para uma produção agrícola menos agressiva ao meio ambiente e que 
agregue maiores benefícios aos produtores rurais, como diversificação na produção de alimentos, 
conservação do solo e demais ganhos ambientais e sociais decorrentes da prática agroecológica. 
 
Objetivos: 
Objetivo Geral: Compreender como a prática agroflorestal inserida nas Zonas de Amortecimento pode 
contribuir tanto para a redução do efeito de borda e ampliação da conectividade florestal, quanto para a 
ampliação dos benefícios sociais e econômicos dos produtores rurais.  
Objetivos Específicos: a) Analisar comparativamente a cobertura florestal em propriedades rurais que 
utilizam práticas agroecológica e as que utilizam práticas convencionais dentro da Zona de 
Amortecimento (ZA) do PARNASO; b) Investigar, nos âmbitos ambiental, social e econômico, possíveis 
vantagens e desvantagens da prática agroecológica para os produtores rurais inseridos na ZA do 
PARNASO. 
 
Valor bolsa IC FAPERJ/2021: R$400,00 
Requisitos: 

 Estar cursando entre o 6° e 7° período da graduação em Geografia ou Ciências 
Ambientais; 

 Ter sido aprovado nas disciplinas de Ecologia e/ou Biogeografia; 
 Carga horária: 20h semanais; 
 Disponibilidade para realização de trabalho de campo (sob condições de 

cumprimento de protocolo de segurança sanitária); 
 



 

Critérios classificatórios: os critérios classificatórios obedecerão à soma da pontuação: 

Candidatas/os negras/negros ou indígenas, cis ou trans: +2,0 
Candidatas/os em condições de vulnerabilidade socioeconômica: +2,0 
 
Período de Inscrição: 01 até às 23:59h do dia 19 de novembro de 2021, email para 
nipp.geouff@gmail.com 
Documentos: 

 Carta explicando os motivos da candidatura; disponibilidade de tempo, condição 
social, experiência curricular de relevância para o projeto; 

 Histórico Escolar atualizado; 
 Comprovante de renda familiar de cada um dos membros adultos da família; 
 Comprovante de residência do mês da inscrição. 

 
Data da Entrevista: 22 de novembro 2021 (segunda-feira) – a partir das 13 HORAS.  
Número de Vagas: 1 
Nota de Aprovação: 7,0 (sete) 
Local: será realizado de forma remota através da plataforma Google Meet. Os 
candidatos receberão o link de acesso na véspera da entrevista. 
 
Banca: 
Presidente/Orientadora – Profa. Dra. RITA MONTEZUMA 
Profa. MSc. – Maria Carolina Almeida Dias (coorientadora) 
Prof.  Marcos Aurélio Perroni 
Profa. Renata Campos Oliveira 
 
Cronograma: 
 

LANÇAMENTO DO EDITAL 28 DE OUTUBRO DE 2021 

INSCRIÇÃO 01 até às 23:59h do dia 19 de novembro de 2021 

ENTREVISTA 24 novembro de 2021 – a partir das 13 h 

RESULTADO 24/11/2021 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 26/11/2021 
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