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RESULTADO PRELIMINAR 

DO EDITAL FAPAC nº 001/2021 

 

O Diretor Técnico no exercício da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Acre- FAPAC, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do Edital 

FAPAC nº 001/2021 do Programa de Desenvolvimento Produtivo Sustentável – Curso de Extensão 

Tecnológica: Cadeias Produtivas Sustentáveis. 

Para a interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar deste certame, o 

candidato deverá preencher o “Formulário de Recurso Administrativo” disponibilizado em anexo, 

fundamentando a contestação do resultado e proceder seu encaminhamento, em formato PDF, para 

o e-mail: fomento.fapac@gmail.com. 

O prazo para interposição de recurso contra o resultado das avaliações será entre os dias 14 

a 16 de abril de 2021. Não serão aceitos recursos com inobservância ao item 9.7 do Edital FAPAC nº 

001/2021 e Edital Complementar 03. 

 

 

Rio Branco-AC, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Jefferson Barroso de Araújo 
Diretor Técnico da FAPAC no exercício da presidência 

Portaria nº 165 de 28/10/2020 
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Propostas não enquadradas 

Título CPF Motivo 

A circulação de saberes, plantas e objetos entre 
os Puyanawa: uma estratégia para a retomada 
cultural na cadeia produtiva sustentável. 

332.733.098-06 
O projeto não atende a demanda 
da comunidade conforme 
especificado no item 9.4 do edital. 

Povos indígenas Poyanawa e o fortalecimento da 
fruticultura como atividade de subsistência. 

629.215.172-72 
Não atendeu o item 9.4 do edital 
no que se refere ao aval do 
orientador ao projeto submetido 

O potencial da compostagem de resíduos da 
espécie Astrocaryum murumuru como fonte de 
nutriente  para produção de mudas. 

013.514.302-03 
Não atendeu o item 9.4 do edital 
que trata do aval do orientador ao 
projeto submetido 

Estudo etnobotânico da comunidade Yawanawá, 
com foco na cultura do Urucum. 

017.329.372-73 
O projeto não atende a demanda 
da comunidade conforme 
especificado no item 9.4 do edital. 

Avaliação de Técnicas de Superação de 
Dormência em Sementes de Paricá 
(Schizolobium amazonicum). 

018.475.042-30 
O projeto não atende a demanda 
da comunidade conforme 
especificado no item 9.4 do edital. 

Análise de equidade de gênero nas cadeias 
produtivas na Associação Sociocultural 
Yawanawa – ASCY. 

747.172.272-04 
O projeto não atende a demanda 
da comunidade conforme 
especificado no item 9.4 do edital. 

Desenvolvimento rural sustentável. 020.168.962-64 

Não atendeu o item 12.11 do edital 
que veda ao bolsista ter outro 
vínculo empregatício concomitante 
a vigência da bolsa. 

 

Propostas Classificadas  

Título CPF Comunidade Demanda Total 
Incentivo ao cultivo 
consorciado de fruteiras 
para fortalecer a agricultura 
familiar em terra indígena 
Poyanawa. 

023.230.972-88 

Associação 
Agroextrativista 
Poyanawa Barão 
Ipiranga. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

44,70 
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Utilização de Metodologias 
Participativas na promoção 
do aperfeiçoamento e 
fortalecimento da 
agricultura familiar: o caso 
das famílias Poyanawas. 

020.926.142-07 

Associação 
Agroextrativista 
Poyanawa Barão 
Ipiranga. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

38,50 

Viabilidade econômica para 
a implantação de 
cooperativas 
agroindustriais. 

057.435.534-08 

Associação de 
Produtores e 
Produtoras Rurais 
Coração do Menino 
Jesus. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

53,80 

Contribuição das abelhas-
sem-ferrão na polinização 
de plantas frutíferas para 
melhorar a produção e a 
qualidade de frutos nas 
comunidades ligadas à 
Associação de Produtores e 
Produtoras Rurais Coração 
do Menino Jesus. 

601.382.202-63 

Associação de 
Produtores e 
Produtoras Rurais 
Coração do Menino 
Jesus. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

49,50 

Utilização da adubação 
verde como alternativa de 
fertilização do solo em 
pomares de aceloreira e 
gravioleira. 

012.375.842-48 
Associação dos 
Produtores Agrícolas do 
Projeto Santa Cruz 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

42,10 

Desempenho agronômico 
do maracujazeiro amarelo 
em função da poda, 
polinização e adubação 
orgânica com resíduos 
produzidos no Vale do 
Juruá. 

868.123.352-15 
Associação dos 
Produtores Agrícolas do 
Projeto Santa Cruz. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

38,00 

Estudo de viabilidade 
econômica para 
implantação de uma 
unidade de processamento 
do látex para a Cooperativa 
Agroextrativista de Jordão. 

000.145.781-07 
Cooperativa 
Agroextrativista de 
Jordão (CAEJO). 

Manejo não madeireiro 
(Óleos vegetais e látex); 
Gestão de cooperativas. 

34,00 

Planejamento estratégico da 
Cooperativa Agroextrativista 
do Jordão (CAEJO), 2021. 

529.438.012-91 
Cooperativa 
Agroextrativista do 
Jordão (CAEJO). 

Manejo não madeireiro 
(Óleos vegetais e látex); 
Gestão de cooperativas. 

27,80 

Comercialização de 
sementes florestais nativa 
na Cooperativa Ashaninka 
AYÕPARE. 

012.419.192-40 
COOPERATIVA 
ASHANINKA AYÕPARE. 

Coleta, processamento e 
comercialização de 
espécies florestais; 
Gestão de cooperativas. 

40,40 

Extensão tecnológica: 
Atividades de manejo 
florestal sustentável 
desenvolvidas em 
comunidade do Alto Juruá. 

029.567.652-30 
COOPERATIVA 
ASHANINKA AYÕPARE. 

Coleta, processamento e 
comercialização de 
espécies florestais; 
Gestão de cooperativas. 

39,20 
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Desenvolvimento da cadeia 
de valor do cocão (Attalea 
tessmannii) na Cooperativa 
de Produtores Familiares e 
Economia Solidária da 
Floresta do Mogno – 
COOPERMOGNO. 

888.000.162-00 

Cooperativa de 
Produtores Familiares e 
Economia Solidaria da 
Floresta do Mogno – 
COOPERMOGNO. 

Gestão da qualidade no 
processo de produção do 
cocão; Gestão de 
cooperativas. 

41,90 

Projeto de extensão para a 
cadeia de valor do cocão 
(Attalea tessmannii). 

900.783.572-68 

Cooperativa de 
Produtores Familiares e 
Economia Solidaria da 
Floresta do Mogno – 
COOPERMOGNO. 

Gestão da qualidade no 
processo de produção do 
cocão; Gestão de 
cooperativas. 

41,60 

Qualificação da gestão em 
empreendimentos coletivos 
constituídos com 
personalidade jurídica de 
cooperativa: estratégia de 
acesso a mercados públicos 
e privados. 

879.848.062-68 

Cooperativa de 
Produtores Familiares e 
Economia Solidaria da 
Floresta do Mogno – 
COOPERMOGNO. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

38,70 

Cadeias produtivas 
sustentáveis: apoio à gestão 
e desenvolvimento da 
cadeia produtiva do 
murmuru. 

522.823.922-72 

Cooperativa dos 
Produtores de 
Agricultura Familiar e 
Economia Solidária de 
Nova Cintra de 
Rodrigues Alves- 
COOPERCINTRA. 

Gestão da qualidade no 
processo de produção do 
murmuru; Gestão de 
cooperativas. 

51,40 

Avaliação agronômica das 
características físico-
químicas da qualidade da 
manteiga de murmuru 
(Astrocaryum ulei) na 
Cooperativa Coopercintra. 

019.328.912-18 

Cooperativa dos 
Produtores de 
Agricultura Familiar e 
Economia Solidária de 
Nova Cintra de 
Rodrigues Alves- 
COOPERCINTRA. 

Gestão da qualidade no 
processo de produção do 
murmuru; Gestão de 
cooperativas. 

36,00 

Fruticultura: Técnicas de 
cultivo e processamento 
com ênfase no 
sombreamento do açaizeiro 
na comunidade Nova Cintra. 

012.626.382-59 

Cooperativa dos 
Produtores de 
Agricultura Familiar e 
Economia Solidária de 
Nova Cintra de 
Rodrigues Alves- 
COOPERCINTRA. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

46,70 

Fortalecimento do 
cooperativismo solidário: 
uma alternativa sustentável 
para os agricultores 
familiares da Coopercintra. 

023.986.542-14 

Cooperativa dos 
Produtores de 
Agricultura Familiar e 
Economia Solidária de 
Nova Cintra de 
Rodrigues Alves- 
COOPERCINTRA. 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

42,50 

Estudo de mercado e 
marketing, com foco na 
produção e comercialização 
de produtos madeireiros no 
Complexo de Florestas 
Estaduais do Rio Gregório – 
CFERG. 

795.378.632-04 

Cooperativa dos 
Produtores Florestais 
Comunitários – 
COOPERFLORESTA. 

Gestão de cooperativas; 
Mercado de produtos 
florestais madeireiros 

38,40 
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Os desafios na gestão de 
uma cooperativa no interior 
do estado do Acre. 

013.788.652-78 

Cooperativa dos 
Produtores Florestais 
Comunitários – 
COOPERFLORESTA. 

Gestão de cooperativas; 
Mercado de produtos 
florestais madeireiros 

25,40 

Os efeitos da poda na 
produção do Maracujá-
amarelo no município de 
Marechal Thaumaturgo-
Acre. 

048.015.132-63 cooperativa sonho de 
todos-COOPERSONHOS 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

15,70 

Produção, colheita e 
transporte de frutos de 
acerola (Malpighia glabra L.) 
produzidos pelas 
comunidades associadas a 
cooperativa COOPTACRE. 

026.498.181-23 COOPTACRE 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

31,50 

Boas práticas de coleta, 
armazenamento e 
transporte dos frutos de 
açaí das famílias da 
COOPTACRE. 

004.764.052-97 COOPTACRE 

Gestão da qualidade do 
plantio ao processamento 
de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

21,30 

 

Vagas disponíveis para remanejamento 
Comunidade Município Demanda Número de vagas 

Associação 
Agroextrativista 
São Francisco de 
Assis do Rio 
Liberdade 

Tarauacá 
Gestão da qualidade do plantio ao 
processamento de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

02 

Associação 
Sociocultural 
Yawanawa 
(ASCY) 

Tarauacá 
Gestão da qualidade do plantio ao 
processamento de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

02 

Cooperfloresta Tarauacá Gestão de cooperativas; Mercado de 
produtos florestais madeireiros. 01 

Cooperfloresta 
Rodrigues 

Alves e  
Mâncio Lima 

Gestão de cooperativas; Mercado de 
produtos florestais madeireiros. 01 

Coopermogno Tarauacá 
Gestão da qualidade do plantio ao 
processamento de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

01 

Coopersonhos Marechal  
Thaumaturgo 

Gestão da qualidade do plantio ao 
processamento de frutas; Gestão de 
cooperativas. 

01 

 

 

 



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre 
 

 
Projetos que podem ser remanejados conforme vagas disponíveis e demandas das comunidades 

Título CPF Demanda Tema Projeto Nota 

Produtividade da 
fruticultura na agricultura 
familiar. 

658.347.982-68 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas; Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas. 

                   
46,40  

Implementação de uma 
cooperativa e 
agroindústria de polpa de 
frutas. 

001.151.432-97 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas; Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas. 

                   
42,40  

Estruturação do setor de 
planejamento e controle 
de produção de polpa de 
frutas na Associação de 
Produtores e Produtoras 
Rurais Coração do 
Menino Jesus. 

014.899.262-59 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas; Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas. 

                   
37,40  

Diagnóstico participativo 
da cadeia produtiva do 
açaí (Euterpe spp.) na 
Associação dos 
Produtores Agrícolas do 
Projeto Santa Cruz. 

023.335.912-50 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas; Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas 

                   
37,00  

Gestão no processo de 
produção do murmuru 
(Astrocaryum spp.). 

891.174.502-25 

Gestão da qualidade 
no processo de 
produção do 
murmuru; Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da qualidade 
no processo de 
produção do 
murmuru. 

                   
31,90  

Marketing em 
cooperativas: análise dos 
4P’s do marketing na 
coopercintra. 

837.827.532-91 

Gestão da qualidade 
no processo de 
produção do 
murmuru; Gestão de 
cooperativas. 

Mercado de 
Produtos Florestais. 

                   
31,70  

Poda de Renovação do 
Maracujazeiro. 

033.693.702-47 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas; Gestão de 
cooperativas. 

Fruticultura.                    
20,90  

Gestão da Qualidade no 
Processo de Produção do 
Murmuru: O caso da 
Cooperativa dos 
Produtores de Agricultura 
Familiar e Economia 
Solidária de Nova Cintra 
de Rodrigues Alves- 
COOPERCINTRA, Acre. 

013.084.022-01 

Gestão da qualidade 
no processo de 
produção do 
murmuru; Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da 
Qualidade de 
processamento do 
Murmuru. 

                   
18,60  
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Cadeias produtivas 
sustentáveis: apoio à 
cadeia de fruticultura no 
município de Tarauacá-
Acre. 

031.455.772-55 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas; Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da qualidade 
do plantio ao 
processamento de 
frutas. 

                   
15,10  

Gestão na qualidade do 
Attalea tessmanni 
(COCÃO). 

926.593.222-87 

Gestão da qualidade 
no processo de 
produção do cocão; 
Gestão de 
cooperativas. 

Gestão da 
Qualidade no 
processo de 
produção do cocão. 

                   
14,70  

 


