
 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO 

COORDENADORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

EDITAL MULTICÂMPUS UNITINS/PROEX Nº 03/2021 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NO 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM DIREITOS HUMANOS – NEDIH 

 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade 

Estadual do Tocantins (Unitins) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de 

discentes, docentes e servidores técnico-administrativos, de todos os Câmpus da Unitins, 

bem como pessoas da comunidade externa, interessados em atuar voluntariamente no 

Programa de Extensão NÚCLEO DE ESTUDOS EM DIREITOS HUMANOS – NEDIH, 

por meio de Grupos Temáticos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Núcleo de Estudos em Direitos Humanos – NEDIH atua por meio de Grupos 

Temáticos, cujo objetivo é promover uma consciência de direitos humanos a partir da 

Universidade, sobretudo no que se refere à sensibilização dos alunos, professores e 

técnico-administrativos. 

1.2 Cada Grupo Temático, coordenado por um(a) docente ou técnico(a) de nível superior 

da Unitins, desenvolverá uma Ação de Extensão (Projeto, Curso, Prestação de Serviço 

e/ou Produto Acadêmico), objetivando contribuir com a educação em direitos 

humanos na comunidade acadêmica e externa, tendo em vista a efetivação da 

democracia, do desenvolvimento social e a construção de uma cultura de paz. 

1.3 Os encontros para estudos e atividades voltadas à sociedade deverão respeitar as 

medidas de distanciamento social em decorrência da pandemia provocada pela 

Covid-19. 

1.4 O Plano de Trabalho de cada grupo deverá atender aos eixos de conhecimento 

preconizados no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Unitins, bem como 

às diretrizes e temáticas da Extensão Universitária. 

1.5 O período de atuação do Grupo Temático e, consequentemente, da Ação de Extensão, 

será de 1 (um) ano, compreendendo os meses de março de 2021 a fevereiro de 2022, 

podendo ser prorrogável por mais 01 (um) ano. 

 

 

2. DOS OBJETIVOS DOS GRUPOS TEMÁTICOS 

 

2.1 Proporcionar estudos e pesquisas acerca da realidade social, sobretudo a partir de 

estudos de casos, possibilitando levar o grupo a produzir e investigar sobre a temática dos 

direitos humanos; 
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2.2 Estimular a pesquisa em direitos humanos e a divulgação dos trabalhos científicos e 

bibliográficos produzidos pelos seus membros; 

2.3 Contribuir e participar da elaboração, implementação e monitoramento de políticas 

públicas em cidadania e direitos humanos; 

2.4 Organizar e participar de eventos científicos, atribuindo publicidade institucional aos 

resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo; 

2.5 Fomentar o debate sobre os direitos humanos na comunidade acadêmica, bem como 

na sociedade em geral; 

2.6 Reunir-se quinzenalmente para estudos dirigidos; 

2.7 Desenvolver ações na área dos direitos humanos junto à sociedade em geral, 

respeitando-se as medidas de distanciamento social em decorrência da pandemia 

provocada pela Covid-19. 

 

 

3. DA SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 Poderão concorrer a esta seleção: 

a) Discente regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da Unitins; 

b) Docente da Unitins; 

c) Servidor técnico-administrativo da Unitins; 

d) Comunidade em geral. 

 

3.2 A seleção dos(as) inscritos(as) se dará mediante Carta de Intenção entregue no ato da 

inscrição, observando os seguintes critérios: 

a) Clareza na expressão das intenções em relação à área de atuação do Grupo 

Temático escolhido; 

b) Sistematização, articulação e organização das ideias. 

 

3.3 Cada grupo será composto por, no mínimo, 10 (dez) integrantes, ficando sob 

responsabilidade de cada coordenador(a) a definição de um número máximo de 

participantes, considerando as Cartas de Intenção apresentadas e a realidade de inscritos 

para o seu respectivo grupo. 

3.4 Até o terceiro encontro de cada grupo, as vagas, dentro do número máximo definido 

por cada coordenador(a), poderão ser preenchidas em conformidade com a relação do 

cadastro de reserva. 

3.5 O(A) interessado(a) deverá indicar na Ficha de Inscrição, Anexo I deste Edital, a 

opção por um dos seguintes Grupos Temáticos: 

 

a) Pessoa Idosa e Envelhecimento Humano; 

b) Participação, Democracia e Políticas Públicas; 

c) Educação Crítica e o Saber Histórico; 

d) Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. 
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4. DAS RESPONSABILIDADES DO(A) COORDENADOR(A) DO GRUPO 

TEMÁTICO 

4.1 Apoiar e orientar os acadêmicos e demais participantes na elaboração, implantação e 

execução de seus planos de estudos e ações; 

4.2 Construir coletivamente as regras de funcionamento do Grupo Temático; 

4.3 Definir as linhas de estudos e carga horária das atividades; 

4.4 Acompanhar a frequência e a atuação dos participantes; 

4.5 Estimular e orientar a produção científica e bibliográfica dos participantes; 

4.6 Desenvolver pelo menos 01 (uma) ação de extensão na modalidade de Projeto, Curso, 

Prestação de Serviço e/ou Produto Acadêmico; 

4.7 Apresentar relatórios (parcial e final) das atividades realizadas no âmbito do Grupo 

Temático; 

4.8 Providenciar certificados junto à Coordenadoria de Extensão e Desenvolvimento 

Social da Proex para os integrantes do Grupo Temático ao término de 1 (um) ano. 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO 

TEMÁTICO 

5.1 Participar da elaboração do plano de estudo e ações referentes ao seu Grupo Temático; 

5.2 Ter disponibilidade de 10 horas mensais para participar de encontros quinzenais, 

ações na comunidade e estudos individuais; 

5.3 Cumprir com as obrigações estabelecidas pelo(a) professor(a) ou técnico(a) 

responsável pelo Grupo Temático; 

5.4 Contribuir na organização das ações/atividades promovidas pela Proex, por meio do 

NEDIH; 

5.5 Participar de reuniões extraordinárias, quando convocados(as); 

5.6 Ao final dos 12 (doze) meses, o participante deverá apresentar um produto acadêmico 

(artigo, resumo expandido, pôster, relato de experiência, cartilha, vídeo educativo, 

documentário, etc.), individual ou coletivo. 

5.8 O(A) integrante que obter, no mínimo, 75% de presença nas atividades do Grupo 

Temático receberá certificado de participação ao final de 01 (um) ano.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

6.1 O(A) interessado(a) em participar do NEDIH deve preencher a Ficha de Inscrição 

(Anexo I) e Carta de Intenção (Anexo II) deste Edital e enviá-las para o e-mail 

nedih@unitins.br, no período de 08 de março a 21 de março de 2021. 

6.2 Os(as) selecionados(as) serão convocados via e-mail para a reunião de apresentação 

das atividades do NEDIH e início das discussões sobre direitos humanos em cada Grupo 

Temático. 

6.3 CRONOGRAMA: 
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ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital 05 de março de 2021 

Prazo para recebimento das inscrições 08 de março a 21 de 

março de 2021 

Publicação da relação dos selecionados por ordem 

alfabética 

23 de março de 2021. 

 

 

Reunião de apresentação das atividades do NEDIH 25 de março de 2021 

(data provável) 

Início das discussões e atividades em cada Grupo Temático 26 de março de 2021 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os participantes selecionados serão convocados a participarem de uma reunião geral 

para apresentação e maiores esclarecimentos acerca do Núcleo de Estudos em Direitos 

Humanos – NEDIH e de seus grupos temáticos, a ser realizada de modo virtual. 

7.2 Os encontros quinzenais para estudos e ações junto à comunidade são de 

responsabilidade do(a) coordenador(a) do Grupo Temático, devendo este estar sempre em 

diálogo com os participantes para definição dos horários e plataformas virtuais que serão 

utilizadas. 

7.3 A participação no Grupo Temático será de 01 (um) ano, equivalente a dois semestres, 

podendo ser prorrogada por mais 01 (um). 

7.4 As dúvidas sobre este Edital poderão ser encaminhadas e esclarecidas por meio do e-

mail: nedih@unitins.br. 

7.5 Os casos omissos a este Edital serão apreciados pela Coordenação Geral do NEDIH 

e equipe de coordenadores de cada Grupo. 

 

Palmas-TO, 05 de março de 2021. 

 

 

KYLDES BATISTA VICENTE 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo:  

 

Curso, turno e Câmpus (para o caso de alunos da Unitins):  

 

Semestre (para o caso de alunos da Unitins): Número de Matrícula (para o caso de alunos da 

Unitins): 

 

 

Endereço: 

 

Cidade: 

 

UF: CEP: 

Telefone celular (whatsapp): 

 

E-mail: CPF: 

Titulação: 

 

Setor/instituição em que trabalha: 

 

Disponibilidade de horário: Matutino (    ); Vespertino (     ); Noturno (    ). 

 

 

GRUPOS TEMÁTICOS (escolha apenas um): 

 

(   ) Pessoa Idosa e Envelhecimento Humano 

(   ) Participação, Democracia e Políticas Públicas 

(   ) Educação Crítica e o Saber Histórico 

(   ) Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente 

 

 

Cidade, ____ de___________ de 2021. 
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ANEXO II 

CARTA DE INTENÇÃO 

Eu, (NOME DO/A) INTERESSADO/A), venho, por meio desta, demonstrar meu 

interesse em participar do Programa de Extensão Núcleo de Estudos em Direitos 

Humanos – NEDIH, por meio da atuação no Grupo Temático “(nome do Grupo 

Temático)”. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

(FIQUE À VONTADE PARA CITAR EVENTOS RELEVANTES DA SUA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA, PESSOAL E/OU PROFISSIONAL, RELATAR OS 

MOTIVOS QUE DESPERTARAM O SEU INTERESSE DE FAZER PARTE DO 

GRUPO ESCOLHIDO, DENTRE OUTRAS COISAS QUE JULGAR COMO 

IMPORTANTES.) 

 

 

 

 

Cidade, ____ de___________ de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura manual ou digital do(a) interessado(a) 
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