
 

 

EDITAL 70/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação          

                à Pesquisa e Extensão 
 

 

Divulga Abertura de Inscrições 
para o Projeto de Extensão 
“ Implantação da ferramenta 
AGROLLY aos produtores da 
região Centro Sul do Paraná ” 

 
 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do 

Centro Universitário Campo Real, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICA a Abertura de Inscrições para o Projeto de 

Extensão “ Implantação da ferramenta AGROLLY aos produtores da 

região Centro Sul do Paraná”.   

 

I – DOS OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é incentivar e auxiliar o uso do aplicativo por 

agricultores e aprimorar as informações no mesmo, realizar um estudo 

sobre o aplicativo AGROLLY que envolve a agricultura brasileira. 

Além de  identificar as áreas com maior e menor uso do aplicativo; 

verificar quais são as características que o aplicativo deve abordar para 

facilitar a vida do produtor rural. 

 

II – DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas 200 (duzentas) vagas para alunos do Centro 

Universitário Campo Real, docentes, corpo técnico e comunidade 

externa. 

 



 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados em participar do Projeto de Extensão deverão realizar 

a inscrição via Link: https://forms.gle/3AL3aMw5RXSuJS587 

 

Pedimos a atenção ao preenchimento dos campos da inscrição, uma 

vez que sua inscrição será confirmada por meio do e-mail cadastrado.  

 

IV - DO PROCESSO SELETIVO 

Os primeiros 200 candidatos que responderem ao formulário de 

inscrição estarão inscritos no projeto e receberão o link para o 

formulário sobre o aplicativo Agrolly. 

 

V – DAS ATIVIDADES  

Os inscritos deverão baixar o aplicativo Agrolly, usar por uma semana, 

conferindo os dados do fornecidos pelo aplicativo. No dia 

18/11/2020 os inscritos receberão um novo formulário para 

preencher conforme sua experiência com o aplicativo e ainda 

contribuir com sugestões para aprimoramento do mesmo. 

VI – DO CRONOGRAMA 

Datas Etapas 

10/11/2020 a 17/11/2020 Inscrições 

18/11/2020  Envio dos formulários para 

preenchimento sobre o 

Aplicativo Agrolly 

25/11/2020  Prazo final para preenchimento 

do formulário 

 

 

 

https://forms.gle/3AL3aMw5RXSuJS587


 

 

 

 

 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, do Centro Universitário 

Campo Real e Equipe Agrolly. 

 

 

 

Guarapuava, 10 de novembro de 2020. 

 

 

 

  

Profª. Moana Rodrigues França 

Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa 

e Extensão 


