
                                         EDITAL Nº 092/2020  

 

Dispõe sobre a abertura de inscrição e seleção 
de dois (duas) estudantes de graduação em 
Direito e um (uma) estudante de graduação em 
Psicologia para atividades de extensão do 
projeto intitulado “Projeto Amora: 
Capacitando Pessoas em Direitos Humanos 
das Mulheres”.  
 

A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), por meio da Diretoria de Cultura, 

Extensão e Ações Comunitárias  da Universidade do Extremo Sul Catarinense 

(UNESC), no uso de suas atribuições, torna público os critérios de inscrição e 

seleção de dois (duas) estudantes de graduação em Direito e um (uma) 

estudante de graduação em Psicologia para atividades de extensão relacionadas 

ao "Projeto Amora: Capacitando Pessoas em Direitos Humanos das Mulheres", 

no período compreendido entre março de 2020 até 23 de dezembro de 2020, o 

qual é oriundo de Convênio entre a UNESC e a Prefeitura Municipal de Içara-

SC.  

 

1. OBJETIVO DO EDITAL 

Selecionar 2 (dois/duas) estudantes de graduação em Direito e  1 

(um/uma) estudante de graduação em Psicologia da UNESC para participar 

como bolsistas das atividades do projeto de extensão acima citado, o qual será 

realizado com mulheres participantes dos Clubes de Mães de Içara e 

servidores/as públicas que atuam na rede de atendimento à mulheres em 

situação de violência do município de Içara-SC, incluindo as áreas de Assistência 

Social, da Educação, da Saúde, da Segurança Pública, incluindo entidades 

como o CREAS, Unidades Básicas de Saúde e Polícia Civil.  

As atividades do projeto serão desenvolvidas principalmente no 

período vespertino, de segunda a sexta-feira e, eventualmente, no período 

noturno. O projeto Amora realiza atividades educativas de prevenção à violência 

de gênero contra as mulheres, para disseminar o conhecimento sobre a Lei 

Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). 

 

  



2. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 10 a 18 de março de 2020. No 

dia 18 de março de 2020 as inscrições se encerrarão às 15h. 

 

3. LOCAL E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.1 O formulário de inscrição preenchido no modelo em anexo a esse edital 

deverá ser entregue na Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias  da 

UNESC, localizada no prédio da Reitoria, no Bloco da Biblioteca segundo piso, 

até as 15 horas do dia 18 de março de 2020.  

3.2 O formulário deve estar acompanhado de documento emitido pela UNESC, 

onde apareçam as notas obtidas nas disciplinas até então cursadas pelo/a 

candidato/a. 

 

4. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 São requisitos necessários para a inscrição do/a acadêmico/a: 

a) comprovar, mediante espelho de matrícula, que está regularmente 

matriculado/a no Curso de Direito ou de Psicologia da UNESC; 

b) residir preferencialmente em Içara-SC; 

c) não ser bolsista da instituição em atividades de extensão e/ou pesquisa; 

d) não ser formando/a nos semestres 2020/1 e 2020/2; 

e) ter disponibilidade de dedicação de 20 (vinte) horas-aulas semanais para o 

projeto, obrigatoriamente no período vespertino, entre segunda e sexta-feira e, 

de forma eventual, no período noturno. 

 

5. DA BOLSA PARA O(A) DISCENTE 

5.1 O/a discente receberá bolsa no valor de R$ 600 (seiscentos reais), para 

dedicação ao Projeto Amora por 20 (vinte) horas-aulas semanais, custeadas 

pelo município de Içara/SC, conforme convênio firmado com a Unesc. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

6.1. São critérios de seleção do(a) acadêmico(a):  

a) Ter perfil extensionista para atuar no projeto, reunindo características como: 

capacidade de trabalhar em equipe, pontualidade, boa comunicação, facilidade 

em relacionar-se com as pessoas, cordialidade, boa argumentação oral, senso 



de responsabilidade, organização, frequência, iniciativa, empatia com a temática 

da violência contra as mulheres, criatividade, persistência, simpatia, saber ouvir, 

autonomia e dinamismo para verificar as demandas das mulheres e de buscar 

em equipe as soluções para atendê-las;  

b) Aceitar e manifestar ciência acerca dos compromissos enquanto bolsista, 

conforme termos do Convênio firmado;  

c) Disponibilidade de 20 horas para dedicação ao projeto. 

6.2 Os critérios previstos no item 6.1, serão avaliados quando da realização das 

entrevistas de seleção dos/as estudantes as quais serão realizadas no dia 18 

de março de 2020, entre 16h e 17 horas, na Secretaria do Curso de Direito 

da UNESC (Bloco XXI-B, terceiro piso). 

 

7. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1. Os resultados preliminares da seleção serão divulgados via edital no dia 19 

de março de 2020.  

7.2 O prazo para interposição de recurso junto à Diretoria de Extensão, Cultura 

e Ações Comunitárias é de 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado 

com os projetos contemplados. 

As atividades dos/as bolsistas selecionados começam a partir do dia 23 de 

março de 2020, tendo continuidade até 23 de dezembro de 2020. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS 

8.1 Assumir expressamente o compromisso de redigir ao menos 1 (um) artigo 

científico sobre a experiência de extensão até o final do projeto e participar das 

Semanas Acadêmicas dos Cursos de Direito e de Psicologia, bem como da 

Semana de Ciência e Tecnologia da UNESC (em 2020), com resumo em 

apresentação oral ou banner. 

8.2 Realizar, sob a supervisão das professoras coordenadoras do projeto, o 

relatório de atividades do Projeto Amora em Içara, contendo fotos, atas, listas de 

presença, entre outros documentos comprovatórios. 

 

  



9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 As atividades realizadas pelos/as acadêmicos(as) poderão ser registradas 

como Horas de Atividades Complementares, considerando-se para esta inclusão 

os critérios estabelecidos pelas Resoluções dos Colegiados dos Cursos de 

Direito e de Psicologia. 

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Extensão, Cultura e 

Ações Comunitárias. 

 

 

Criciúma, 10 de março de 2020. 

 

 

               

Profª Indianara Reynaud Toreti 

Pró-Reitora Acadêmica 

 

 

Profª Fernanda Guglielmi Faustini Sônego 

Diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias 

 

 

 

 

 

 

  



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DO 

PROJETO DE EXTENSÃO AMORA: Capacitando Pessoas em Direitos 

Humanos das Mulheres 

1)Nome completo, idade, curso, fase e código: 
 
 
 
2) Whatsapp de contato: 
3) E-mail: 
4) Trabalha? Sim (   ) ou Não (   )? Onde? Dias, turnos e horários: 
 
 
 
5) Turno e horário de estudo na Unesc: 
 
6) Experiência com projetos de extensão (quais, quando e tempo): 
 
 
 
7) Experiência com projetos de pesquisa (quais, quando e tempo): 
 
 
  
8) Tem leituras sobre a violência contra a mulher? 
 
 
 
9) Tem alguma publicação científica? 
 
 
  
10) Cite suas três principais qualidades: 
 
 
11) Cite suas três principais dificuldades: 
 
 
12) Por que você gostaria de participar deste projeto de extensão? 
 
 
 
13) Por que você deve ser a/o bolsista escolhida/o:  
 
 
 
 
14) Onde você mora (bairro e cidade)? 
 
 


