
 

 

Edital de Seleção para a “Escola CIVITAS” de cidadania ativa e cultura da 

fraternidade e unidade na política. 

 

 
 

Projeto de Extensão:  Núcleo CIVITAS 
Docente Extensionista Coordenador do Projeto: Prof. M.Sc. Lucas Tavares Galindo Filho 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Compartilhar e ou ser simpatizante com os ideais da cidadania ativa, da fraternidade e da unidade na 
política em função da ética, da solidariedade, da paz e do bem comum e assumir no cotidiano e na Escola 
CIVITAS comportamento coerente com este modo de viver. 

II – DAS VAGAS, DA MODALIDADE E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas incialmente 30 vagas, podendo eventualmente ser este número alterado pela 
coordenação do Projeto de acordo com a procura e a seleção dos inscritos. A modalidade da Escola CIVITAS 
será em formato “hibrido”, no mais pleno respeito às normativas científicas e das autoridades sanitárias, 
tendo uma parte dos selecionados a possibilidade de seguir as aulas no Campus I do Centro Universitário 
ASCES UNITA, e os outros acompanhando o curso em formato remoto. AS aulas acontecerão nas manhãs de 
sábado, iniciando às 9:20 h e terminando às 11:00 h. 

 III – DA VIGÊNCIA  
A Escola CIVITAS acontecerá ao longo de aproximadamente três meses com 12 encontros semanais 
realizados nos sábados. Os encontros serão compostos por duas aulas de 50 minutos cada uma, totalizando 
1 hora e 40 minutos em cada semana e 20 horas-aula na conclusão do curso. 

 IV – DA INSCRIÇÃO 
 A inscrição deverá ser realizada mediante o correto e completo preenchimento do formulário eletrônico 
disponível no portal da ASCES-UNITA. 

V – DO PROCESSO SELETIVO 
As inscrições no processo seletivo poderão ser realizadas até as 23:59 h do dia 9 de outubro de 2021. 
O processo seletivo acontecerá a partir da apreciação das informações devidamente comunicadas no 
preenchimento do formulário eletrônico, com especial ênfase às perguntas sobre as reais motivações para 
frequentar a Escola CIVITAS. 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
Não serão realizadas provas formais, mas análise dos registros de inscrição. 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INÍCIO DA ESCOLA CIVITAS 
A divulgação dos resultados do processo seletivo será publicada no portal da ASCES-UNITA no dia 11 de 
outubro de 2021. 
As aulas serão iniciadas a partir do dia 16 de outubro, seguindo a matriz curricular em anexo. 
A sequência das aulas poderá ser alterada em função da disponibilidade dos docentes e moderadores. 

VIII – DO CERTIFICADO 
Para a obtenção de certificação será necessário o cumprimento de um mínimo de 75% de presença nos 
encontros-aula e a realização de uma produção de conclusão de curso que pode consistir numa produção 
escrita ou num empenho social, este encaminhamento será decidido possivelmente colegiadamente no 
decorrer da Escola CIVITAS. 



 

 

Matriz curricular da Escola CIVITAS 2021.2 

 
Sequência e data 

propostas 
Tema de cada encontro 

3 – 16 de Outubro Aula Magna de Abertura Oficial da Escola CIVITAS. 

4 – 23 de Outubro Um olhar para a cidade & Cidadania ativa. 

5 – 30 de Outubro A política da unidade na diversidade. 

6 – 6 de Novembro Liderança jovem e nós, jovens o que queremos? 

7 – 13 de Novembro A ética e o jeitinho brasileiro. 

8 – 20 de Novembro Direito e sua inserção / Protagonismo jovem. 

9 – 27 de Novembro Ideologia política, mídia e ética. 

10 – 4 de Dezembro A economia que temos. 

11 – 11 de Dezembro Parlamento jovem. 

12 – 18 de Dezembro Diálogo e Conclusão Oficial da Escola CIVITAS. 

 

 


