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Edital Nº 032021 – Programada de Formação da Identidade Docente SEMEAR 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

NAPED - NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE 
 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das inscrições para o 

projeto de Formação da identidade Docente – SEMEAR. 

 

1. Dos objetivos 

O projeto de formação da identidade docente – SEMEAR, tem como principal objetivo possibilitar 

experiências da área da docência e, oportunidades de desenvolvimento da identidade docente, para 

acadêmicos dos cursos de graduação e colaboradores do UNIDEP.  

 

2. Do formato 

Os módulos estão estruturados de forma que os participantes do programa vivenciarão atividades 

da docência, bem como conhecerão e desenvolverão competências necessárias para desempenhar tal papel. O 

programa foi desenvolvido pelo GESTA e NAPED e, contará com apoio dos coordenadores de curso, 

professores mentores e Reitoria. 

Será organizado conforme cronograma abaixo: 

Encontro Mês Duração Tema Responsáveis 

1° Módulo Junho 2 horas Aula inaugural Gesta, Naped, Reitorias 

2° Módulo Julho 2 horas Autoconhecimento Gesta 

3° Módulo Agosto 2 horas 
Ensino por competências e 

Metodologias ativas 
Naped 

4° Módulo Agosto 3h30min Mentoria I  
Professor orientador e 

acadêmico  

4° Módulo Setembro 2 horas Mercado profissional Gesta 

5° Módulo Setembro 3h30min 
Mentoria II: Construção de 

atividade prática 

Professor orientador e 

acadêmico 

5° Módulo Dezembro 4 horas Banca 
Gesta, Naped, professor 

orientador e acadêmico 

 Dezembro 1 hora Encerramento 

Gesta, Naped, Coordenações de 

curso, Professores, Reitorias e 

Acadêmicos 

 

3. Das vagas 

Para este edital, serão disponibilizadas 3 (três) vagas para colaboradores técnicos administrativos 

do UNIDEP.  
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4. Critérios de elegibilidade:  

• 1 ano de casa  

• Graduação completa  

• Realização de todos os cursos obrigatórios da UCA  

• Realização da autoavaliação (ciclos 2020/2 e 2021/1)  

• Nota de avaliação do gestor (ciclos 2020/2 e 2021/1) 

Será utilizado como critério de desempate, o número de cursos não obrigatórios da UCA, finalizados pelo 

colaborador até 31/07/2021. 

 

5. Dos critérios de validação: 

• Carta de recomendação do líder imediato 

• Memorial descritivo 

• Carta de aceite do professor mentor (deve ser da área de formação do candidato) escolhido pelo 

colaborador 

• Declaração de compromisso e disponibilidade para participar de todos os encontros (Os 

encontros serão mensais, conforme cronograma mencionado neste edital, no período noturno e é 

fundamental que o inscrito tenha ciência de que haverá necessidade de organização e negociação 

com a liderança, justificando sua ausência).  

 

6. Dos critérios de eliminação do programa 

Os participantes podem ser desligados do programa a qualquer tempo, nas seguintes situações: 

• Deixem de participar sem justificativa de qualquer um dos encontros (a justificativa deve ser 

formalizada por e-mail, para os setores do GESTA e NAPED e serão avaliadas pelas 

coordenações dos respectivos setores) - O número de justificativas é limitado a 1 (um); 

• Adotem postura de descaso, desrespeito ou baixo engajamento às atividades propostas. 

 

Parágrafo único:  estas situações serão analisadas em banca, formada por: 1 representante do NAPED; 1 

representante do GESTA; Coordenação do curso e; 1 Representante da Pro reitoria de graduação. 

 

7. Das inscrições 

Para se inscrever é necessário apropriar-se das informações deste edital, preencher o formulário no 

link abaixo e anexar a documentação até dia 15/08/2021. 

• Print da tela da plataforma supera autoavaliações dos ciclos 2020/2 e 2021/1. 

• Graduação completa – cópia do diploma 

• Carta de recomendação do líder imediato 
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• Memorial descritivo 

• Carta de aceite do professor mentor (deve ser da área de formação do candidato) escolhido pelo 

colaborador 

• Declaração de compromisso e disponibilidade para participar de todos os encontros (Os 

encontros serão mensais, conforme cronograma mencionado neste edital, no período noturno e é 

fundamental que o inscrito tenha ciência de que haverá necessidade de organização e negociação 

com a liderança, justificando sua ausência).  

• Formulário de inscrição: https://forms.gle/NounxCwx3KYDzNX99  

 

 

Pato Branco, 05 de agosto de 2021 

 

_____________________________________ 

Pró-Reitoria de Graduação 

 

_____________________________________ 

GESTA 

 

_____________________________________ 

NAPED 

 

 

 

https://forms.gle/NounxCwx3KYDzNX99

