
 
Edital Nº 022022 –  

Programa de Desenvolvimento de 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 público o resultado das 

inscrições e organização dos módulos referente ao edital 012022 do Programa de 

Desenvolvimento de Identidade Docente – SEMEAR. Assim como, a abertura das 

inscrições para vagas remascentes do respectivo Programa. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

O programa de desenvolvimento de identidade docente – SEMEAR, tem como 

principal objetivo possibilitar experiências da área da docência e, oportunidades de 

desenvolvimento de identidade docente, para acadêmicos dos cursos de graduação, pós-

graduação e egressos do UNIDEP. 

2. DO FORMATO 

Os módulos estão estruturados de forma que o acadêmico poderá vivenciar 

atividades da docência, bem como conhecer e desenvolver competências necessárias para 

desempenhar tal papel. O programa foi desenvolvido pelo GESTA e NAPED e, contará 

com apoio dos coordenadores de curso e professores mentores. 

Será organizado conforme cronograma abaixo: 

Encontro Data Duração Tema Responsáveis 

Aula inaugural 04/05/2022 2 horas Aula Inaugural Gesta, Naped, Reitorias 

1° módulo 17/05/2022 2 horas Autoconhecimento Gesta 

2° módulo 09/06/2022 2 horas Metodologias Ativas Naped 

3° módulo 
À definir com 

professor mentor 
2 horas Mentoria I Naped 

4° módulo 02/08/2022 3h30min Mercado Profissional 
Professor orientador e 

acadêmico 

5° módulo 18/08/2022 2 horas 
Roda de conversa sobre 

Monitoria 
Gesta 

6° módulo 31/08/2022 2 horas Saúde e bem-estar Naped e Gedai 

7° módulo 
À definir com 

professor mentor 
3h30min Mentoria II 

Professor orientador e 

acadêmico 

8° módulo Setembro 4 horas Bancas 
Gesta, Naped, professor 

orientador e acadêmico 

  Outubro 1 hora Formatura 

Gesta, Naped, 

Coordenações de curso, 

Professores, Reitorias e 

Acadêmicos 

 

 



 
3. LISTA DE CANDIDATOS SELECIONADOS 

Conforme critérios estabelecidos e publicados no Edital 01/2022 do Programa de 

Desenvolvimento de Identidade Docente SEMEAR, abaixo estão mencionados os 

candidatos aprovados e suas respectivas modalidades: 

NOME MODALIDADE CURSO STATUS 

Adalgisa Beluzzo Graduação Medicina APROVADA 

Ana Maria De Oliveira Colaboradores História APROVADA 

Daiane Cristina Sangaletti Egresso Administração APROVADA 

Debora Dos Santos Camargo Colaboradores Administração APROVADA 

Diandra Martelo De Almeida Graduação Enfermagem APROVADA 

Dioice Cristina Lenz Egresso Ciências Contábeis APROVADA 

Elaine Martin Colaboradores Pedagogia APROVADA 

Emanueli Honorato Dos Santos Graduação Enfermagem APROVADA 

Franciely Nayana Cordeiro Cardoso Colaboradores Pedagogia APROVADA 

Kaueli Aline Cerbaro Colaboradores Química/Biologia APROVADA 

Marina Scabeni Mendes Graduação Fisioterapia APROVADA 

Michelli Cristina Mezzomo Belletini Graduação Psicologia APROVADA 

Patricia Araldi Graduação Ciências Contábeis APROVADA 

Patrícia Piazza Rossi Egresso Pedagogia APROVADA 

Suellen Triches Graduação Psicologia APROVADA 

Tatiana Biolchi De Oliveira Egresso Psicologia APROVADA 

Vitória Maria Schoenberger Graduação Odontologia APROVADA 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA OS CANDIDATOS APROVADOS 

Os participantes aprovados serão orientados quanto a aula inaugural via e-mail 

próximo da data de realização. Durante a aula inaugural será apresentado o cronograma e 

sanada as respectivas dúvidas.  

 

5. ABERTURA DE VAGAS PARA ACADÊMICOS DE UNIVERSIDADES DA 

REGIÃO 

As cinco vagas remanescentes foram disponibilizadas para os acadêmicos de 

graduação e pós graduação das universidades da região sudoeste do Paraná. 

Para participar o candidato deve se inscrever até 27/04/2022 através do link 

https://forms.gle/sTVEb4PaCn8XVdKP7, preenchendo as informações solicitadas no 

formulário e anexando os seguintes documentos (modelos disponíveis nos anexos deste 

edital):  

 Memorial descritivo 

 Carta de aceite do professor mentor 

https://forms.gle/sTVEb4PaCn8XVdKP7


 

 Termo de compromisso e disponibilidade para participar de todos os 

encontros 

 Carta de recomendação do coordenador do curso. 

 

 

Pato Branco, 13 de abril de 2022. 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

 

GESTA 

 

NAPED 

  



 
ANEXO I  

ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica 

acontecimentos sobre a trajetória acadêmico-profissional, intelectual e artístico do 

candidato, avaliando cada etapa de sua experiência. 

O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular, o que possibilita ao 

candidato enfatizar o mérito de suas realizações. 

 

Sugestão de Estrutura do Memorial 

 

1. Introdução 

a) Nome do candidato 

c) Local 

d) Ano 

2. Trajetória Acadêmica 

Na descrição, mencionar: 

a) Curso: 

b) Período: 

c) Ano de Conclusão: 

d) Projetos e atividades acadêmicas, que considera relevante, dos quais participa ou 

participou. Ex: atividades de monitoria; liderança de turma; ligas acadêmicas entre outras 

3. Experiência Profissional (se houver) 

Descrever como se deu o seu percurso profissional até o momento. 

4. Intenções 

Descrever de forma breve, os motivos pelos quais decidiu candidatar-se para participar 

do Projeto SEMEAR. 

  



 
ANEXO II 

CARTA DE ACEITE PROFESSOR MENTOR  

 

 

Este documento se refere ao aceite do professor mentor, escolhido pelo inscrito. 

O professor mentor terá o objetivo de compartilhar práticas da docência com o 

aluno participante do programa SEMEAR. 

A carta de aceite deve contar o nome completo do aluno, nome completo e 

assinatura do professor e os motivos pelos quais o professor aceitou mentorar o acadêmico.  

 



 

 

ANEXO III 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Para fins de inscrição e participação no Programa de Desenvolvimento de 

Docentes – SEMEAR, eu, Nome completo do coordenador, coordenador (a) do curso de 

especificar o curso no UNIDEP, recomendo o (a) acadêmico (a) Nome completo do aluno. 

Justifico minha recomendação através das características apresentadas pelo 

mesmo em sala de aula: mencionar aqui características que respaldam a recomendação. 

 

Pato Branco, / /   

 

 

 

 

 

Nome completo do coordenador e assinatura 

  



7 

 

 

 

ANEXO IV 

Declaração de comprometimento 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, , acadêmico (a) do curso de 

______________________,através da presente inscrição no Programa de  Desenvolvimento Docente 

– SEMEAR, me comprometo em participar ativamente do programa, comparecendo aos encontros, 

bem como correspondendo aos prazos e atividades organizadas. 

 

OBS: Os encontros acontecerão conforme cronograma mencionado neste edital, no período noturno 

e é fundamental que o acadêmico tenha ciência de que haverá necessidade de organização e 

negociação com coordenação do curso e professores, justificando sua ausência em sala de aula. 

 

Pato Branco, / /   

 

 

 

 

 

Assinatura do (a) acadêmico (a) 
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ANEXO VI 

Declaração de comprometimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ,através da presente inscrição no Programa de 

Desenvolvimento Docente – SEMEAR, me comprometo em participar ativamente do programa, 

comparecendo aos encontros, bem como correspondendo aos prazos e atividades organizadas. 

 

OBS: Os encontros acontecerão conforme cronograma mencionado neste edital, no período noturno 

e é fundamental que o colaborador tenha ciência de que haverá necessidade de organização e 

negociação com as lideranças, justificando sua ausência. 

 

Pato Branco, / /   

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) colaborador (a) 


