
 

 

 

 

EDITAL LAPRI – ASCES N. 03/2021  

EDITAL DE SELEÇÃO EM PROJETOS E PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS DO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM 

POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS – LAPRI 

 

 

A Coordenação dos Cursos de Ciência Política e de Relações Internacionais do Centro 

Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA torna de conhecimento público que 

realizará processo seletivo para atividades do Laboratório de Práticas em Política e 

Relações Internacionais – LAPRI, regulamentado pelo presente edital.  

 

 

Art. 1 – Podem participar do processo seletivo os estudantes devidamente matriculados 

em qualquer período dos cursos de Relações Internacionais, Ciência Política, Direito, 

Administração, Administração Pública, Serviço Social, História e Jornalismo, observados 

os pré-requisitos estabelecidos pelos coordenadores/as dos respectivos projetos aqui 

especificados.  

  

Art. 2 – Os interessados devem se inscrever, entre os dias 10 e 17 de agosto de 2021, 

por meio do seguinte link: https://sites.google.com/asces.edu.br/lapri 

 

Art. 3 – É possível realizar a inscrição em mais de um projeto, devendo-se observar os 

dias e horários das atividades (ANEXO 1), para que não haja choque entre os projetos, 

assim como as atividades acadêmicas do semestre letivo, mesmo que no formato 

remoto. 

  

Art. 4 – Não serão aceitas inscrições na forma presencial, nem por outro meio que não 

o descrito neste edital. 

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


 

  

Art. 5 – A seleção dos estudantes levará em consideração os critérios estabelecidos por 

cada projeto, de acordo com a informação disponibilizada em anexo (ANEXO 1). No caso 

de entrevistas, estas poderão ocorrer entre os dias 18 e 20 de agosto de 2021, por 

critério dos/as coordenadores/as do projeto e posteriormente comunicado aos 

pleiteantes das vagas. 

 

Art. 6 – Até o dia 20 de agosto de 2021 será anunciada a relação dos alunos/as 

aprovados/as em ordem alfabética. Serão considerados classificados aqueles 

estudantes até o limite máximo de vagas estabelecidas por projeto.  

  

Art. 7 – Os projetos integrantes do LAPRI iniciarão suas atividades a partir de 23 de 

agosto de 2021, no formato híbrido (presencial e online), a ser definido em cronograma 

com os coordenadores/as do projeto. 

  

Art. 8 – Os estudantes selecionados deverão cumprir assiduamente as atividades e 

metas estabelecidas pelos/as coordenadores/as dos projetos, sendo estas monitoradas 

a partir da gestão de frequência virtual do próprio Laboratório. 

  

Art. 9 – A integralização da carga horária dedicada aos estudantes pela participação nos 

referidos projetos será dada como atividades complementares. As horas 

correspondentes serão monitoradas pelos/as coordenadores/as dos projetos e 

informadas à coordenação do LAPRI e do curso de Relações Internacionais, ao término 

de cada semestre letivo. 

  

Art. 10 – O LAPRI é um espaço dos cursos de Relações Internacionais e Ciência Política 

voltado à realização dos projetos. Seu funcionamento e perfeita conservação de 

mobiliário e equipamentos é de responsabilidade de todos, mas sobretudo dos/as 

coordenadores/as dos projetos, nos dias e horários em que estes funcionarem, como 

formato presencial.  

  



 

 

 

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

coordenação dos cursos de Relações Internacionais e Ciência Política, assim como a 

coordenação do LAPRI e os/as coordenadores/as dos projetos do LAPRI.  

  

Caruaru, 10 de agosto de 2021. 

 

   

Vanuccio Pimentel 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais e do curso de Ciência Política  

ASCES-UNITA 

 

Renan Assis 

Profissional Orientador do Curso de Relações Internacionais  

ASCES-UNITA 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 1 

 

PROJETO DIA/HORA VAGAS PRÉ REQUISITOS PROCESSO SELETIVO 

FÓRUM MUNDIAL 
Terças-feiras 

14h 
10 Ser estudante da ASCES-UNITA. 

- Carta de Motivação; 

- Currículo Vitae ou Lattes; 

- Entrevista. 

INTERNACIONALIZE 

Paradiplomacia e 

Cooperação Internacional 

Quartas-feiras 

14h 
16 

Ser estudante do curso de 

Relações Internacionais 

(preferível), mas aberto aos 

demais cursos de Humanas e 

Ciências Sociais Aplicadas da 

ASCES-UNITA. 

- Carta de Motivação; 

- Currículo Vitae. 

JUSTIÇA 

INTERNACIONAL E 

DIREITOS HUMANOS 

Sextas-feiras 

14h 
20 

Ser estudante dos cursos de 

Humanas e Ciências Sociais 

Aplicadas da ASCES-UNITA 

Entrevista. 

TÉCNICAS BÁSICAS DE 

TRADUÇÃO (#TBT) 

+ 

DESENVOLVE 

CARUARU 

Quintas-feiras 

15h 
10 

- Ser estudante da ASCES-UNITA; 

- Possuir nível de intermediário a 

avançado no idioma inglês e/ou 

espanhol; 

- (Preferível) Possuir experiência 

com traduções português-inglês / 

português-espanhol. 

- Carta de Motivação; 

- Certificação do idioma 

(preferível) ou teste de 

nível; 

- Entrevista. 

 

 

 

Para informações sobre os projetos, acessar: 

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

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

