
 

Edital Nº 012022 

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 pública a abertura das 

inscrições para o Programa de Desenvolvimento de Identidade Docente – SEMEAR. 

1. OBJETIVOS 

O programa de Desenvolvimento de Identidade Docente – SEMEAR, tem como principal 

objetivo possibilitar experiências na área da docência e oportunidades de desenvolvimento 

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

colaboradores administrativos do UNIDEP e comunidade. 

2. FORMATO 

Os módulos estão estruturados de forma que o participante poderá vivenciar 

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

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

com apoio dos coordenadores de curso e setores, professores mentores e Reitoria.  

Os módulos serão organizados conforme cronograma abaixo: 

 



 

 

 

3. VAGAS DISPONÍVEIS 

Para este edital, serão disponibilizadas 22 vagas, sendo: 

 1 vaga para acadêmico do curso de Administração; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Ciências Contábeis; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Direito; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Educação Física Bacharelado; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Enfermagem; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Engenharia Civil;  

 1 vaga para acadêmico do curso de Engenharia Elétrica;  

 1 vaga para acadêmico do curso de Engenharia do Software; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Fisioterapia; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Medicina; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Odontologia; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Psicologia; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética; 

 1 vaga para acadêmico do curso de Tecnologia em Análise de 

Desenvolvimento de Sistemas; 

 2 vagas para acadêmicos dos cursos de Pós-Graduação do UNIDEP; 

 2 vagas para egressos dos cursos de graduação do UNIDEP; 

 3 (três) vagas para colaboradores administrativos do UNIDEP. 

3.1 Observações: 

3.1.1 Para os acadêmicos, estão contemplados neste edital os cursos que estão 

vigentes no primeiro semestre de 2022. 

3.1.2 Está sendo ofertada apenas 1 (uma) vaga por curso, por isso, os candidatos 

vão concorrer apenas com outros candidatos do mesmo curso e, o critério de desempate é 

a média global de desempenho discente, sendo o candidato escolhido aquele que obtiver 

a maior média. 

3.1.3 Caso os cursos de graduação e pós-graduação do UNIDEP não absorvam as 

quinze vagas disponibilizadas nesta modalidade, serão utilizados os seguintes critérios: 



 

 O número de vagas remanescentes será migrado para os egressos, conforme ordem 

de classificação. 

 Caso não seja preenchido pelo critério anterior, será migrado para colaboradores 

administrativos, conforme ordem de classificação. 

 Se ainda assim as vagas não forem todas preenchidas pelos critérios anteriores, a 

oportunidade será aberta para acadêmicos de outras Instituições de Ensino 

Superior de Pato Branco. 

 

4. MODALIDADE PARA ACADÊMICOS, PÓS-GRADUANDOS E 

EGRESSOS 

4.1 Dos participantes elegíveis  

 Alunos regularmente matriculado em curso de graduação do UNIDEP. 

 Alunos que já tenham integralizado no mínimo 25% do curso em que está 

atualmente. 

 Alunos adimplentes. 

 Egressos dos cursos de graduação do UNIDEP. 

 Alunos de cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior de Pato 

Branco (neste caso, apenas se abrirem vagas, conforme parágrafo único do 

item 3). 

4.2 Dos critérios de validação e desempate: 

 Carta de recomendação do coordenador do curso. 

 Memorial descritivo. 

 Carta de aceite do professor Mentor escolhido pelo acadêmico. 

 Média global de todas as disciplinas. 

 Declaração de compromisso e disponibilidade para participar de todos os 

encontros (analisar previamente o cronograma dos encontros que serão 

realizados das 19h10 às 21h00 conforme dia agendado). 

Observação: os modelos e orientações quanto aos documentos estão disponíveis 

nos anexos deste edital. 

4.3 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. 

4.4 Das inscrições: 

Para se inscrever é necessário apropriar-se das informações deste edital, preencher 

o formulário no link https://forms.gle/ycZVtDr7qHqQ1Y4n6 e anexar a documentação 

exigida de 07/03/2022 até 31/03/2022. 

 

5. MODALIDADE COLABORADORES ADMINISTRATIVOS 

5.1 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. 

5.2 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. 

5.3 Das inscrições: 

Para se inscrever é necessário apropriar-se das informações deste edital, preencher 

o formulário no link https://forms.gle/tQt4a7uXT7N18GDJ9 e anexar a documentação 

exigida, conforme abaixo, no período de 07/03/2022 até 31/03/2022. 

https://forms.gle/ycZVtDr7qHqQ1Y4n6
https://forms.gle/tQt4a7uXT7N18GDJ9


 

 Print da tela da plataforma supera autoavaliações dos ciclos 2021/2 e 2022/1. 

 Graduação completa – cópia do diploma. 

 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.  

 

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 Pró-

reitoria de graduação. Os casos omissos serão decididos pelas coordenações do Naped, Gesta 

e Reitorias. 

 

 

Pato Branco, 07/03/2022. 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

GESTA 

 

 

NAPED 

  



 

ANEXO I  

ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO 

Modalidades: acadêmicos de graduação e pós-graduação, egressos e colaboradores 

técnicos administrativos. 

 

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  

Modalidades: acadêmicos de graduação, academicos de pós-graduação, egressos e 

colaboradores técnicos administrativos. 

 

 

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 

Modalidades: acadêmicos de graduação, academicos de pós-graduação e egressos. 

 

 

 

 

 

 

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 

  



 

ANEXO IV 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

Modalidades: colaboradores técnicos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

Para fins de inscrição e participação no Programa de Desenvolvimento de 

Docentes – SEMEAR, eu, Nome completo do líder, coordenador (a) especificar o local no 

UNIDEP, recomendo o (a) colaborador (a) Nome completo. 

Justifico minha recomendação através das características apresentadas pelo    

mesmo no ambiente de trabalho: mencionar aqui características que respaldam a 

recomendação. 

 

Pato Branco, / /   
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ANEXO V 

Declaração de comprometimento 

Modalidades: acadêmicos de graduação, acadêmicos de pós-graduação e egressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Modalidades: colaboradores técnicos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, , colaborador administrativo do setor 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 colaborador tenha ciência de que haverá necessidade de organização e 

negociação com as lideranças, justificando sua ausência. 

 

Pato Branco, / /   

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) colaborador (a) 
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