
 

 

EDITAL LAPRI – ASCES N. 02/2020.2  

EDITAL DE SELEÇÃO PARA SELEÇÃO DE INTEGRANTES PARA O 

NÚCLEO CIVITAS 

 

O Laboratório de Práticas em Política e Relações Internacionais do Centro Universitário 

Tabosa de Almeida ASCES-UNITA torna de conhecimento público que auxiliará no 

processo seletivo para o Núcleo CIVITAS, regulamentado pelo presente edital.  

 

Art. 1 – O Núcleo CIVITAS busca colaborar com a formação de pessoas, a fim de 

preparar novas lideranças com competências humanas necessárias à qualificação 

política, social e cultural nos contextos local, regional, nacional e global, agora sob uma 

metodologia virtual. 

 

Art. 2 – O Núcleo CIVITAS é orientado pelos objetivos: 1. Proporcionar um 

ambiente de diálogo aberto a todos aqueles que desejam ser colaboradores ativos na 

edificação de uma sociedade mais justa e consciente de seus direitos e deveres, 

enquanto cidadãos; 2. Funcionar como um laboratório de estudo e experimentação, 

norteado pelo princípio da fraternidade universal, em contínua abertura ao diálogo com 

os mais diversos ramos do conhecimento; 3. Promover anualmente escolas de formação 

social e política, denominadas Escolas Civitas, dedicadas à formação de cidadãos 

comprometidos com a essência da verdadeira política (a arte de promover o bem de 

todos), colocando em relevo a atitude do “ser político”; 4. Desenvolver cursos, palestras, 

fóruns, seminários, conferências, workshops e projetos de intervenção social, a fim de 

contribuir concretamente para a construção de uma nova realidade político-social nas 

diversas situações e cenários apresentados na atualidade. 

 

Art. 3 – Podem participar do processo seletivo os estudantes devidamente 

matriculados em qualquer curso do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-

UNITA) mas também pessoas da sociedade civil comprometidas com os ideais e 

atividades do Núcleo CIVITAS, conforme elencados nos Artigos 1 e 2 do presente Edital. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: É pedido aos atuais membros do Núcleo CIVITAS que preencham 

a ficha de inscrição prevista no presente Edital como sinal de comprometimento e 

renovação de propósitos, todavia NÃO precisarão passar pela entrevista e no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição já estarão reincorporados ao Núcleo CIVITAS 

e às suas atividades. 

 

Art. 4 – Os interessados devem se inscrever, entre os dias 01 e 03 de setembro 

de 2020, por meio do seguinte link:  

https://sites.google.com/asces.edu.br/lapri 

https://sites.google.com/asces.edu.br/lapri


 

 

Art. 5 – Devem ser observados dias e horários de outras atividades acadêmicas 

para que não venham a existir choque com os encontros do Núcleo CIVITAS no semestre 

letivo, em que estas ocorrerão nas sextas-feiras, às 15h30. 

  

Art. 6 – Não serão aceitas inscrições na forma presencial, nem por outro meio 

que não o descrito neste edital. 

 

Art. 7 – Enfatiza-se que as entrevistas serão realizadas no dia 04 de setembro 

de 2020, através de uma sala virtual (link a ser enviado). 

 

Art. 8 – No dia 04 de setembro de 2020 será anunciada a relação dos alunos/as 

aprovados/as em ordem alfabética. 

  

Art. 9 – Os estudantes selecionados deverão cumprir assiduamente as atividades 

e metas estabelecidas pelo coordenador do Núcleo, sendo estas monitoradas por ele. 

  

Art. 10 – A integralização da carga horária dedicada pelos estudantes à 

participação no referido Núcleo será dada como atividades complementar.  

  

Art. 11 – Pendências e questões não tratadas pelo presente Edital serão 

analisadas pela Coordenação do Núcleo CIVITAS 

  

Caruaru, 31 de agosto de 2020. 

  

 

Prof. Lucas Galindo 
Coordenador do Núcleo CIVITAS 

 

Renan Assis 

Laboratório de Práticas em Política e Relações Internacionais 

 


