
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 
VAGAS PARA DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO PROGRAMA 
DE MENTORIA DE CARREIRAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE 
ALMEIDA ASCES-UNITA EM 2022.1 

O Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, por meio do Núcleo 
de Extensão, torna público o processo seletivo de estudantes para participação 
nos Projetos de Extensão: Programa de Mentoria De Carreiras, nos termos 
aqui estabelecidos. 

PROJETO DE EXTENSÃO: EXTENSÃO PROGRAMA DE MENTORIA DE 
CARREIRAS 

 

Docentes Extensionistas: Ivania Porto; Hannah Miranda Morais; Fernando 
César de Lima; Kenya Michelly Pereira Tabosa Lucas. 

Breve Descrição do projeto: o projeto de extensão Programa de Mentoria de 
Carreiras Asces-Unita tem como proposta oferecer um processo de orientação 
em cinco módulos no qual o aluno ou aluna Asces-Unita, que estejam cursando 
os últimos períodos do curso, seja orientado quanto ao seu desenvolvimento 
de carreira por uma metodologia que os oriente para uma ação ativa para o 
mercado de trabalho. A prática é realizada com o intuito de assessorar e de 
alavancar a carreira do mentorado. O objetivo é o de aproximar os participantes 
da educação empreendedora para gestão proativa de suas carreiras, sejam elas 
corporativas ou não. 



 

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

Alunos e alunas regularmente matriculados na instituição e que estejam 
cursando o penúltimo ou último período do curso. 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

20 vagas. 
Carga horária semanal: 04 horas (Distribuídas nas terças-feiras e quartas-
feiras das 14h às 16h). 

III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de 15/mar a 08/jun, serão 
13ª encontros.  

IV – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico até o dia 18 de março 
de 2022. Para que a inscrição se faz necessário o preenchimento do formulário 
online clicando no link: https://forms.gle/KihhqZMrVexzxrBQ7 
Atenção! Verificar a disponibilidade para participação nos horários 
supracitados. 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através da inscrição, devendo ficar dentro do 
número de vagas, por ordem cronológica. Aqueles que ficarem fora do número 
de vagas, entrarão para o cadastro de reserva. 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da ASCES-
UNITA, no dia 21 de março de 2022. 
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