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Edital nº 241/2020 
 
A Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD, através da Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação, 
juntamente com o Programa de Pós-graduação  em Direito da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC e em parceira com o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Socioeconômico (PPGDS), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol), Comissão de Direitos Humanos da 
Subseção da OAB/Criciúma-SC, Secretaria de Diversidades e Ações Afirmativas da Unesc e 
Centro Acadêmico de Direito/UNESC,  no uso de suas atribuições, torna pública que estão abertas 
as inscrições para o Curso de Formação de Lideranças Comunitárias e Sociais – 
MODALIDADE VIRTUAL, nos termos definidos neste edital. 
 
1. OBJETIVOS DO CURSO:  
 
Busca desenvolver junto às lideranças comunitárias e sociais mediante a capacitação para a 
cidadania e o seu empoderamento, as temáticas dos direitos humanos, da cidadania e das 
políticas públicas. 
 
2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO: 
 

a) Local: O Curso será oferecido gratuitamente na Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC) 

b) Carga horária: 90 h/a 
c) Frequência mínima: 75%  
d) Período de execução: de setembro a dezembro de 2020 
e) Data: nas quartas-feiras e a partir do mês de outubro também em algumas quintas-

feiras 
f) Horário: das 19:00h. às 22:00min. 
g) Das aulas: as aulas ocorrerão na modalidade virtual na forma síncrona, sendo 

necessário que o(a) cursista tenha acesso a computador com câmera ou smartphone com acesso 
à internet.  
 
3. DAS VAGAS E DO PÚBLICO ALVO: 
 
O público-alvo constitui-se, preferencialmente por lideranças de entidades comunitárias/sociais 
e membros de conselhos de direitos do sul de Santa Catarina. 
Serão disponibilizadas até 100 vagas, preenchidas conforme os seguintes critérios: 
(Redação alterada pelo edital 284/2020) 



a) Uma vaga por entidade ou instituição; 
b) Havendo mais vagas disponíveis, poderá ser ocupada por representantes da mesma 

entidade ou instituição; 
c) Ainda existindo vagas, serão oportunizadas para quem não faça parte do público-alvo e 

quem não participe de entidades sociais/comunitárias e conselhos de direitos. 
 
4. DO PROGRAMA ESCOLA DE LIDERANÇAS: 
 
O Curso de Formação de lideranças comunitárias será realizado em cinco módulos, conforme  
disposto abaixo: 
 
MÓDULO I 

1. Direitos humanos, democracia e cidadania (10:00 h/a):  02/09, 09/09 e 16/09 
1.1. Modelos Democráticos; 
1.2. Cidadania: tipologia e exercício 
1.3. Estado brasileiro, movimentos sociais e cidadania 
1.4. Direitos humanos 

 
MÓDULO II 

2. Organização do Estado e Sistema de Justiça (06:40h/a) – 23/09 e 24/09 
2.1. Governo 
2.2. Executivo, Legislativo e Judiciário 
2.3. OAB, Ministério Público e Defensoria Pública 
2.4. O processo de elaboração das leis e  a participação da sociedade 

 
MÓDULO III 

3. Políticas públicas, políticas sociais e participação popular (06:40h/a) – 30/09 e 
07/10 
3.1. Políticas Públicas: origens, conceitos, tipologias e fases 
3.2. Políticas públicas: focalizadas e universais, transversalidade, intersetorialidade 
3.3. Políticas sociais e direitos sociais 
3.4. A participação popular em políticas públicas e sociais 

 
MÓDULO IV 

4. Políticas públicas e sociais: eixos temáticos, garantias de direitos e luta 
antidiscriminação (39:20 h/a) – 08/10, 14/10, 15/10, 21/10, 28/10, 29/10, 04/11, 05/11, 
11/11, 12/11, 18/11 e 19/11 
4.1. Saúde  
4.2. Assistência social 
4.3.  Previdência Social 
4.4. Trabalho e saúde do(a) trabalhador(a) 
4.5. Educação, Cultura e Lazer 
4.6. Direito à cidade, segurança pública e transporte público 
4.7. Meio Ambiente e sustentabilidade 
4.8. Pessoa com deficiência 
4.9. Criança, adolescentes, jovens e idosos 
4.10. Políticas de igualdade racial e intersecções 
4.11. Políticas de igualdade de gênero e intersecções 
4.12. Inclusão socioeconômica, economia solidária e cooperativismo 
4.13. Minorias e populações tradicionais 

 
 
 
 



MÓDULO V 
 

5. Elaboração de atividade de vivência comunitária formativa (20:20 h/a) – novembro 
e dezembro (parte da carga horária será realizada em pequenos grupos na 
elaboração da proposta) -  25/11, 09/12 e 10/12 
5.1 Construindo uma proposta coletivamente 
5.2. Socialização das propostas elaboradas 

 
MÓDULO VI 
 

6. Gestão, Organização e Planejamento das entidades sociais e comunitárias (06:40 
h/a) – 02/12 e 03/12 
6.1. O papel dos movimentos sociais  
6.2. A liderança comunitária e a participação comunitária 
6.3. Documentos reguladores 
6.4. Planejamento e agenda 
6.5. Organização de reuniões 
6.6. Finanças e prestação de contas 
6.7. Comunicação 

 
 
5. DA FORMATURA: 
 
Os cursistas que atingirem 75% ou mais de frequência no curso receberão certificado de 
conclusão do curso e participarão de cerimônia de formatura com data prevista para 16 de 
dezembro de 2020.  
 
6. DAS INSCRIÇÕES:  
 
6.1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 
 
As inscrições deverão ser realizadas no período de 12 a 28 de agosto de 2020, através de e-mail 
que deverá ser enviado para o endereço extensãoppgd@unesc.net, contendo a documentação 
exigida no item 6.2 e o formulário de inscrição devidamente preenchido.  
 
É de inteira responsabilidade do candidato, solicitar e verificar a confirmação de recebimento do 
e-mail, não se responsabilizando o Programa por e-mail não recebido por fatores de ordem técnica 
ou organizacional que impossibilitem o recebimento dos dados e/ou dos documentos 
 
6.2. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO: 
  a) Cópia do RG e CPF; 
 b) Formulário de inscrição preenchido disponível no link www.unesc.net/ppgd, link 
“processo seletivo”. 
 
 
7. DO RESULTADO: 
 
Os candidatos serão classificados conforme ordem de recebimento dos e-mail’s de inscrição, 
respeitado o disposto no item nº 3. 
O resultado final será divulgado até o dia 02 de setembro de 2020, cuja relação será 
disponibilizada no endereço eletrônico: www.unesc.net/ppgd, link “processo seletivo”.  
Havendo mais inscritos(as) do que as vagas previstas, os(as) candidatos(as) remanescentes 
aguardarão em fila de espera.  

about:blank


Havendo desistência de outros(as) candidatos(as), os(as) candidatos(as)  em lista de espera serão 
chamados para ingressar no curso seguindo a ordem de inscrição e à critério de conveniência da 
coordenação, dependendo do andamento das atividades.  
 
8. DO INÍCIO DO CURSO   
 
O curso iniciará em 26 de agosto. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 Informações adicionais e formulários específicos poderão ser obtidos pelos e-mails: 
extensaoppgd@unesc.net e ppgd@unesc.net ou endereço: www.unesc.net/ppgd. 
 
9.2. Ocorrendo a desistência do(a) candidato(a) selecionado(a), será chamado(a) a ocupar a vaga  
o(a) candidato(a) classificado(a) na sequência, seguindo a ordem de inscrição.  
 
9.3. As informações e atos referentes a esse processo seletivo serão publicizados por meio de 
publicação no mural e na página eletrônica do PPGD, portanto o(a) candidato(a), ciente desse 
meio informacional, deverá consultar as comunicações nos locais fixados e indicados no presente 
edital.  
 
9.4. O Curso tem em sua coordenação os seguintes docentes: Dra. Fernanda da Silva Lima, Dr. 
Ismael Francisco de Souza e Dr. Reginaldo de Souza Vieira. 
 
9.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação. 
 
9.6 Em razão do COVID-19, as datas poderão ser alteradas. 
 
Criciúma, SC, 12 de agosto de 2020. 
 
 

Profª. Drª. Indianara Reynaud Toreti 
Pró-Reitora Acadêmica 

 
 

Prof. Dr. Oscar Rubem Klegues Montedo 
    Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
Prof. Dr. Antonio Carlos Wolkmer 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito 
 
 

Prof. Dr. Reginaldo de Souza Vieira 
Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Direito 

Coordenador do Programa Escola de Lideranças 
 
 

Dra. Fernanda da Silva Lima  
Coordenadora do Programa Escola de Lideranças 
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