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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

A Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex) da Universidade 

Estadual do Tocantins (Unitins) torna público o processo de inscrição e seleção simplificada 

para o Curso de Extensão “Plano de Desenvolvimento Pessoal e Profissional: uma 

ferramenta essencial para alcançar os objetivos desejados”, vinculado ao curso de 

Administração – Câmpus Dianópolis, tendo como público-alvo profissionais graduados a 

partir de 2018-2020, em qualquer área do conhecimento. 

 

As atividades do referido curso serão coordenadas pelo professor Josivaldo Alves da Silva. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

Capacitar os egressos da Unitins e de outras instituições de ensino superior, que concluíram o 

curso de graduação a partir de 2018-2020, objetivando a elaboração do seu plano de 

desenvolvimento pessoal e profissional como uma ferramenta de planejamento e organização 

da trajetória de crescimento. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

Ao final do curso, os profissionais recém-formados (egressos) que participarem de, no 

mínimo 75% das atividades didáticas, serão capazes de: 

 

a) Aplicar os fundamentos teóricos e práticos na elaboração de um plano de desenvolvimento 

pessoal e profissional, conforme a sua perspectiva de atuação profissional; 

b) Desenvolver comportamentos e atitudes empreendedoras como exercício mental, para 

definição de estratégias, criação e exploração de novas oportunidades de mercado; 

c) Integrar o ensino, a extensão universitária e a pesquisa através de redes de contatos que 

surgirão durante curso, o que facilitará futuras parcerias e poderá estimular o 

empreendedorismo nas comunidades que irão atuar. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO 
 

Profissionais graduados em qualquer área do conhecimento, a partir de 2018-2020, sendo 20 

(vinte) vagas para egressos da Unitins e 15 (quinze) de outras instituições de ensino superior, 

totalizando, assim, o quantitativo de 35 (trinta e cinco) vagas. 
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4. DA AVALIAÇÃO 
 

A participação no curso será avaliada mediante atividades de aprendizagem (individual) 

enviadas pelo Google Forms e Trabalho Final (individual): Plano de desenvolvimento Pessoal 

e Profissional, enviado por e-mail. As entregas das atividades de aprendizagem e do Trabalho 

Final obedecerão aos prazos estabelecidos no cronograma do curso. O controle da frequência 

será feita nominalmente nas aulas remotas pelo Google Meet e conforme a entrega das 

atividades.  

 

5. DAS VAGAS 
 

O curso de extensão “Plano de Desenvolvimento Pessoal e Profissional” tem seu limite de 

vagas relacionado ao quantitativo máximo de uma sala virtual. Serão selecionados para 

participar 35 (trinta e cinco) profissionais graduados, sendo 20 (vinte) egressos da Unitins e 

15 (quinze) de outras instituições de ensino superior. Para o preenchimento das vagas, é 

necessário que os candidatos interessados em participar dos encontros remotos/on-line façam 

suas inscrições preenchendo a Ficha de Inscrição, Anexo I deste Edital. 

 
6. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
 

As inscrições serão realizadas no período de 27 de março a 02 de abril de 2021, por meio do 

preenchimento e envio da Ficha de Inscrição, acompanhada da comprovação de conclusão do 

curso de graduação. Poderá ser utilizada como comprovação de conclusão do curso superior, 

cópia simples emitida pelas respectivas coordenações de curso, cópia simples da ata de defesa 

com a nota ou conceito atribuído pela banca avaliadora. Não haverá cobrança de taxa de 

inscrição.  

 

6.1 Do envio da Ficha de Inscrição 

O profissional interessado deverá preencher e assinar a Ficha de Inscrição (Anexo I do 

Edital), anexar a comprovação de conclusão do curso (declaração ou ata de defesa de TCC) e 

enviar tais documentos para o e-mail josivaldo.as@unitins.br. 

 

6.2 Da seleção  

As vagas serão preenchidas por ordem de recebimento da Ficha de Inscrição, respeitando o 

limite de vagas estabelecido no item 5 deste Edital. Caso o número de inscritos seja superior 

ao número de vagas, o critério de seleção será a maior nota obtida no Trabalho de Conclusão 

de Curso informada na Ficha de Inscrição e na respectiva declaração ou ata de defesa de TCC.  

O critério de desempate será a maior idade.   

6.3 Do resultado  

Os resultados dos candidatos inscritos e selecionados serão publicados no endereço 

eletrônico: https://concursos.unitins.br/concursos/, de acordo com o cronograma estabelecido 

neste Edital. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após os prazos constantes no 

Cronograma deste Edital. O acompanhamento, execução e divulgação de todas as etapas do 

cronograma serão de responsabilidade da coordenação do curso de extensão “Plano de 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional: uma ferramenta essencial para alcançar os objetivos 

desejados”. Quando selecionados, cada cursista deverá preencher e enviar o Termo de 

Compromisso Voluntário, Anexo II deste Edital, para o e-mail josivaldo.as@unitins.br. 
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7. DA METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO 
 

Na busca do aprimoramento teórico e prático para a capacitação dos profissionais graduados 

recém-formados, será adotado um conjunto de métodos e estratégias didáticas, com a 

utilização de metodologias ativas, como formas de motivação durante o processo de ensino e 

aprendizagem. Tal processo ocorrerá de maneira dialética, por meio de aulas remotas, visando 

uma interação diária com o professor para sanar as possíveis dúvidas, dividindo-se em três 

momentos: Primeiro momento (pré-aula): assíncrono instrumentalizado com a metodologia 

“sala de aula invertida” - inserção de textos, slides, roteiros de projetos em uma sala de aula 

criada no Google Classroom.  Segundo momento: síncrono - apresentação de aula expositiva 

interativa e oficinas de aprendizagem por meio de videoconferência com utilização da 

ferramenta Google Meet, tendo duração de 120 minutos, às segundas-feiras das 19h30 às 

21h30. Terceiro momento: pós-aula, momento assíncrono - resolução de exercícios com 

questões objetivas e dissertativas, estudos de casos, elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Pessoal e Profissional, com utilização da ferramenta Google Forms. As atividades de revisão 

aplicadas após a aula expositiva terão a carga horária de 3 (três) horas semanais. Portanto, as 

aulas serão dinâmicas, participativas, interativas, com a permanente associação entre teoria e 

prática e focadas na vivência dos participantes. Os eixos norteadores de formação obedecerão 

aos núcleos teórico-básico, teórico-prático, prático-específico, investigação e pesquisa. O 

princípio norteador da prática pedagógica é que os participantes busquem aprender a 

aprender. 

 

7.1 A carga horária do curso e certificação dos participantes 

O curso de extensão “Plano de Desenvolvimento Pessoal e Profissional” terá a carga horária  

total de 30 (trinta) horas, sendo computadas as horas destinadas aos encontros remotos 

(atividades on-line ou síncronas) e à produção. Após a conclusão do curso, os participantes 

que cumprirem, no mínimo, 75% de frequência nas aulas, receberão o certificado de 

participação emitido pela Unitins, por meio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Comunitários (Proex), com a referida carga horária. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CURSISTA 

a) Participar de todas as atividades do curso; 

b) Ter compromisso e responsabilidade com a execução do projeto; 

c) Ter acesso próprio à internet por meio de um computador (desktop ou notebook), para 

poder acessar os conteúdos on-line; 

d) Executar e entregar no decorrer do curso as atividades avaliativas exigidas; 

e) Assinar Termo de Compromisso Voluntário (Anexo II deste Edital) e enviá-lo para o e-

mail josivaldo.as@unitins.br. 

 

 

9. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

a) O processo seletivo simplificado será regido por este Edital, conforme cronograma de 

atividades a seguir: 
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ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital de Seleção Simplificada 26 de março de 2021 

Prazo para recebimento das inscrições 27 de março a 02 de abril de 2021 

Publicação da lista dos candidatos inscritos 06 de abril de 2021 

Publicação da lista dos candidatos selecionados 08 de abril de 2021 

Início das atividades do curso 12 de abril de 2021 

Término das atividades do curso: Entrega do 

Trabalho Final escrito (individual): Plano de 

desenvolvimento Pessoal e Profissional. 

 

06 de julho de 2021 

Produção do relato de experiência e submissão junto 

à Revista Extensão da Unitins. 

07 de julho a 15 de agosto de 2021 

 
b) O acompanhamento, execução e divulgação de todas as etapas do cronograma serão de 

responsabilidade da coordenação do Curso de Extensão. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As dúvidas sobre este Edital poderão ser encaminhadas e esclarecidas pelo e-mail: 

josivaldo.as@unitins.br ou pelo contato telefônico (63) 98428-4253. Os casos omissos a este 

Edital serão apreciados pela equipe de docentes e técnicos designados para atuar junto ao 

mesmo. 

 

 
Palmas-TO, 26 de março de 2021. 

 

 

 

Assinatura eletrônica 

KYLDES BATISTA VICENTE 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

 

 

 

 

 
Assinatura eletrônica 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

                                                      DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

Nome da mãe:  

 

RG:  

 

Órgão expedidor:  

 

CPF:  

 

Data de Nascimento: __/__/___ 

 

Cidade:  
 

 

UF:  

Sexo: 
(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

Estado Civil:  

Endereço: 

 

 

Bairro:  

  

 
 

UF:  

 

CEP: 

 

E-mail:  

 

Telefones:  

                                                  DADOS ACADÊMICOS 

 Graduação:  

 

Curso:  

 

Início:  

 

Término:  

Instituição:  Cidade/UF:  

Título do Trabalho de Conclusão de Curso:  

 

 Nome do Orientador:   Nota/conceito:  

 

Cidade/Estado, ______ de _____________de _____. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

OBS: Anexar a declaração de conclusão de curso ou a cópia da ata de defesa de TCC com a respectiva nota ou 

conceito. 
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO VOLUNTÁRIO 

 

Eu,________________________________________________, abaixo assinado, portador(a) 

do R.G._______________ e CPF __________________________ declaro que terei 

disponibilidade semanal para participar remotamente das atividades do Curso de Extensão 

“Plano de Desenvolvimento Pessoal e Profissional: Uma Ferramenta Essencial Para Alcançar 

os Objetivos desejados”. 

Desse modo, assumo: 

a) o compromisso de participar de todas as atividades deste curso; 

b) o compromisso de formalizar minha desistência deste curso por meio do e-mail: 

josivaldo.as@unitins.br, sob pena de estar impedido de participar, por um período de 12 

meses, de cursos futuros ofertados pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Comunitários (Proex) da Unitins. 

 

 

Cidade/Estado, ______ de _____________de _____. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura 
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