EDITAL DE SELEÇÃO
1ª EDIÇÃO DO CURSO FGV AGRO PARA JORNALISTAS (GRATUITO)
O FGV AGRO divulga, neste edital, a abertura do processo de seleção do curso de extensão
para Jornalistas, que será realizado entre os dias 22 de março e 26 de março de 2021, com
encontros on-line, ao vivo, mediados pela Plataforma ZOOM.
O curso, de 10 horas/aula, será oferecido gratuitamente (agenda e perfil dos professores anexo 1). A seleção será feita por critérios estabelecidos no item 2 do edital. As inscrições
podem ser realizadas até o dia 10 de março de 2021.
O FGV AGRO oferece 30 vagas para profissionais da imprensa de todo o Brasil. As aulas
acontecerão diariamente das 9h00 às 10h30.
O nome dos candidatos selecionados para o curso será divulgado no dia 15 de março de 2021,
por email.
Datas importantes:
1 a 10/3 – Inscrições
15/3 – Divulgação dos selecionados
22-26/3 – Realização do Curso
1. OBJETIVO
O objetivo do curso Agro para Jornalistas é oferecer aos profissionais de imprensa a
oportunidade de se aprofundar em temas e discussões centrais do agronegócio brasileiro.
Nesta edição, o tema geral do curso será a Agronegócio, Mudanças Climáticas e Amazônia.
2. CRITÉRIOS DE ESCOLHA
•
•
•

Jornalistas formados e com mais de três anos de experiência;
Profissionais que trabalhem em veículo de imprensa como jornal, TV, rádio, revista,
blog e site;
Avaliação de currículo.

3. INSCRIÇÕES E RESULTADOS
• As inscrições serão realizadas até as 23h59min do dia 10 de março de 2021, pelo site da
FGV EESP ( https://processoseletivo.fgv.br/CFAJ/inscricao )
• O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 15 de março de 2021, no e-mail
informado pelo candidato no ato da inscrição.
* O link para acesso às aulas será informado 48 horas antes do início do curso, no email do
candidato.
• Todos os candidatos deverão, no ato da inscrição, aceitar o termo de compromisso (ver
anexo 2) em que afirmam estar cientes de que a presença em 75% das aulas é obrigatória
para recebimento de certificado de conclusão de curso. Neste termo constará, que nenhum
candidato poderá, sem autorização, transformar os temas discutidos em sala de aula durante
o curso, em matérias jornalísticas, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•

Currículo;
Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação; e
Link ou documento (em PDF) de, pelo menos, um trabalho (matéria, artigo, entrevista,
vídeo etc.) de sua autoria que julgue mais relevante.

Os documentos devem ser submetidos no ato da inscrição.
5. INFORMAÇÕES GERAIS E DISPOSIÇÕES FINAIS
•
•
•
•
•

Serão oferecidas 30 vagas para jornalistas de todo o Brasil.
Os jornalistas receberão um certificado de participação, desde que atendido o
requisito mínimo de frequência (75%).
O FGV AGRO reserva para si o direito de adiar a data de início do curso ou cancelá-lo,
caso o número mínimo de inscritos não seja preenchido.
Casos não previstos neste edital serão avaliados pelo FGV Agro.
Para dúvidas ou informações adicionais, contato via gvagro@fgv.br ou pelo telefone
(11) 3799-3645 (Michele de Morais Joaquim).

Anexo 1: PROGRAMAÇÃO E PERFIL DOS PROFESSORES

AULA 1: 22 março de 2021 - das 9h às 10:30h – Ministro Roberto Rodrigues.
Tema: As Perspectivas do Agronegócio Brasileiro

Engenheiro agrônomo formado pela ESALQ/USP (1965), Agricultor, Doutor Honoris Causa
pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - UNESP/Campus de Jaboticabal
(1998), Agricultor, atualmente Coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getulio
Vargas - FGVAGRO/EESP (desde 2006) e Embaixador Especial da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (desde 06/2012) para as Cooperativas.
Participa de inúmeros conselhos empresariais, institucionais e acadêmicos. Tem 9 livros
publicados.
Foi professor do Departamento de Economia Rural da Universidade Estadual Paulista “Julio
de Mesquita Filho” - UNESP/Campus de Jaboticabal e o primeiro titular da Cátedra Luiz de
Queiroz de Agronegócio da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP.
Presidiu a Organização das Cooperativas Brasileira – OCB (1985 a 1991), a Aliança
Internacional das Cooperativas – ACI (1997 a 2001), período em que conheceu 79 países em
todos os continentes, a Sociedade Rural Brasileira – SRB (1993 a 1996), a Associação Brasileira
do Agronegócio – ABAG (1993 a 1996), o Conselho Superior do Agronegócio da FIESP – COSAG
(2006 a 2011), a Academia Nacional de Agricultura da SNA – ANA (até 2015), o Conselho
Consultivo da União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA e do Grupo de Líderes
Empresarias - LIDE Agronegócios (2011 a 2018).

Foi Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo (1993-1994) e Ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2003-2006).
AULA 2: 23 março de 2021 - das 9h às 10:30h – Eduardo Assad. Tema: Mudanças Climáticas
e Produção Sustentável na Amazônia

Eduardo Delgado Assad é formado em Engenharia Agrícola em 1979 pela Universidade
Federal de Viçosa. Fez Mestrado e Doutorado em Montpellier, França, concluído em 1987.
Trabalhou nos laboratórios do INRA de Avignon e do CIRAD em Montpellier. Especializou-se
em sensoriamento remoto no CNES (Centre National d´Études Spatiales) em Toulouse, no ano
de 1982. É pesquisador da Embrapa desde 1987 atuando inicialmente no Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados (CPAC). Foi coordenador da Área de Recursos Naturais da
Embrapa Cerrados, Secretário Executivo do Programa de Recursos Naturais da Embrapa e
chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Cerrados. Durante o período de 1993 à
2006 foi o coordenador técnico nacional do Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos do
Ministério da Agricultura, e nesse período criou e coordenou a rede nacional de
agrometerorologia. Coordenou vários projetos em rede nacional e foi Chefe da Embrapa
Informática Agropecuária no período 2005 a 2009. Coordena projetos na área de mudanças
climáticas e seus impactos na agricultura. Criou e coordenou a sub rede clima e agricultura da
rede clima do MCT&I até 2013. É membro do comitê científico do Painel Brasileiro de
Mudanças climáticas. Em 2011 foi Secretario de Mudanças climáticas e qualidade ambiental
do Ministério do Meio Ambiente. Professor do curso de mestrado em agronegócio da
Fundação Getúlio Vargas

AULA 3: 24 março de 2021 - das 9h às 10:30h – Ângelo Gurgel. Tema: Agronegócio e Meio
ambiente no Brasil e no Mundo

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (1997), doutorado em
Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (2002) e pós-doutorado no MIT Joint
Program on the Science and Policy of Global Change (2007-2008). Ocupa o cargo de "Research
Scientist" no MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change desde 2020. Foi
professor Adjunto da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESPFGV) e coordenador do Mestrado Profissional em Agronegócio da FGV de 2012 a 2020. Livre
Docente pela Universidade de São Paulo, foi professor do Departamento de Economia da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP, 2004
a 2011). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em economia do agronegócio,
política comercial e mudança climática, atuando principalmente nos seguintes temas:
modelagem de equilíbrio geral, política comercial, política climática, biocombustíveis e
mudanças no uso da terra. Foi bolsista PQ-1D do CNPq de 2018 a 2020.

AULA 4: 25 março de 2021 - das 9h às 10:30h – Daniel Vargas. Tema: Amazônia, Federalismo
e Desenvolvimento Regional

Daniel Vargas é Coordenador de Pesquisa do FGV Agro. É doutor (SJD) e mestre (LL.M) em
direito pela Universidade de Harvard, mestre e bacharel em direito pela Universidade de
Brasília. Especialista em direito, governo e políticas públicas, Vargas é também professor na
FGV Direito Rio desde 2014, onde coordenou o Centro de Justiça e Sociedade (CJUS), e o
Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS). Serviu em distintas posições no governo federal,
incluindo Secretário de Desenvolvimento Sustentável, Secretário de Ações Estratégicas e
Ministro-Chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Atuou diretamente na formulação de políticas sobre desenvolvimento sustentável da
Amazônia, incluindo temas como regularização fundiária, regularização ambiental, logística,
inovação tecnológica e desenvolvimento regional.

AULA 5: 26 março - das 9h às 10:30h – Felippe Serigati. Tema: Macroeconomia e
Agronegócio Brasileiro

Felippe Serigati é professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas
(FGV EESP), coordenador do Mestrado Profissional em Agronegócio (MPAgro) da FGV EESP,
pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV (FGV Agro) e colaborador da Revista
Agroanalysis (coluna Macroeconomia da Agricultura). É mestre e doutor em economia pela
Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP) e foi pesquisador visitante na
Universidade da Califórnia, Berkeley. Atuou como assessor econômico na Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Anexo 2: TERMO DE COMPROMISSO
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, candidato à 1ª Edição do Curso FGV Agro para Jornalistas, assumo o compromisso, caso
seja selecionado, de assistir a pelo menos 75% das aulas que serão ministradas no período
de 22 a 26 de março de 2021, para fins de obtenção da certificado de conclusão de curso.
Estou ciente de que o não-comparecimento às aulas, após a confirmação da seleção, sem
justificativa comprovada, implicará em minha exclusão de novos cursos realizados pelo FGV
Agro.
Estou ciente ainda que de que os temas discutidos em aula não poderão ser transformados
em matéria jornalística sem autorização, sob pena de responsabilização.
Data e local:
Assinatura: Nome:
______________________________________________

