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Edital 007/2022 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (PROPPEXII) 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O  

APRIMORAMENTO FREEMIUM “EMBAIXADORES UNIDEP: LÍDERES QUE INSPIRAM” 

 

A Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

(PROPPEXII) do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), este autorizado pela Portaria 

MEC n° 2146, de 16 de dezembro de 2019, torna público que se encontram abertas as inscrições 

para o aprimoramento freemium “Embaixadores UNIDEP: líderes que inspiram”, proposto e 

coordenado pelo Núcleo de Carreiras da instituição. 

 

 

1 OBJETIVOS 
 

O papel fundamental de um líder é inspirar e engajar as pessoas por meio do exemplo.  E 

como a liderança é um constante exercício de aprendizagem e autoconhecimento, permeando 

muitas das rotinas profissionais, o UNIDEP compreende a relevância de oportunizar aos 

acadêmicos preparação para a liderança. 

Promover a formação em liderança, além de contribuir para experiências extraordinárias de 

aprendizagem, materializa os valores institucionais, em especial  Foco no Aluno e Gente é tudo 

pra Gente. 

Nesse contexto, o Centro Universitário de Pato Branco propõe o aprimoramento freemium 

(de qualidade, exclusivo e gratuito) “Embaixadores UNIDEP: líderes que inspiram” como parte 

integrante do programa homônimo: Embaixadores UNIDEP, dirigido a acadêmicos dos cursos de 

graduação da instituição. O objetivo é estimular a liderança e o protagonismo nos estudantes do 

Ensino Superior, ampliando os horizontes de formação e futura atuação profissional. Os objetivos 

específicos são: desenvolver competências e habilidades inerentes ao profissional do futuro; 

despertar a cultura de liderança estudantil, social e profissional na comunidade acadêmica; e 

promover o sentimento de pertencimento em relação ao Curso no qual o acadêmico está 

matriculado e à IES. 

 

 

2 PÚBLICO-ALVO E VAGAS 
 

Estudantes dos cursos de graduação do Centro Universitário de Pato Branco que integram 

o grupo “Embaixadores UNIDEP” e/ou são líderes de turma. 

 

 

3 VAGAS 
 
  40 vagas. 
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4 INSCRIÇÕES 
 

As inscrições estarão abertas a partir da publicação deste Edital até 12 de abril de 2022, 

por meio do seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/Tfj6zgooabMjUG2X7. 

 

 

5 PROPOSTA DE VALOR 
 

Aprimoramento freemium – exclusivo para estudantes dos cursos de graduação do 

UNIDEP que integram o grupo “Embaixadores UNIDEP” e/ou são líderes de turma – focado no 

desenvolvimento de líderes protagonistas. Composto por 8 (oito) encontros, no formato de 

storytelling, a serem conduzidos por profissionais referência em liderança, totalizando 20 horas.  

 

 

6 PROGRAMA 
 
O aprimoramento “Embaixadores UNIDEP: líderes que inspiram” possibilitará o 

aperfeiçoamento de diferentes competências e habilidades profissionais e sociais dos 

participantes. A partir de storytellings, serão abordados os seguintes temas: Liderança, 

Protagonismo, Comunicação, Responsabilidade e Carreira. 

Os encontros serão realizados no formato presencial, na sede do UNIDEP, das 18h55 às 

19h40.  

 

 

7 CRONOGRAMA  
 

Storytelling Previsão de 

Datas 

Dia da Semana 

Líder Protagonista 18/04/22 Segunda-feira 

Liderança como inspiração 05/05/22 Quinta-feira 

Comunicação: habilidade essencial do líder 02/06/22 Quinta-feira 

Liderança na gestão 15/08/22 Segunda-feira 

Responsabilidades da liderança 29/09/22 Quinta-feira 

Liderança democrática 31/10/22 Segunda-feira 

Carreira: planejamento e atitude 24/11/22 Quinta-feira 

Pílulas de liderança: compartilhamento do diário de bordo 29/11/22 Terça-feira 

 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os casos omissos deste Edital deverão ser resolvidos junto à PROPPEXII. 

 

Esclarecimentos podem ser realizados através do e-mail nucleo@unidep.edu.br.  

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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Pato Branco, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Ma.Wanda Luquine Elias 

Coordenadora do Núcleo de Carreiras 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Ma. Marielle Sandalovski Santos 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,  

Extensão, Inovação e Internacionalização (PROPPEXII) 


