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O Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL, por intermédio da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, através do Programa de Valorização da 

Diversidade (PRODIV), torna público o presente Edital, informando a comunidade 

acadêmica que estão abertas as inscrições para as atividades do Núcleo de 

Identidade e Diversidade (NID). Este Edital apresenta as normas para o processo 

seletivo de integrantes do NID, no âmbito da Unit/AL, voltados para a promoção do 

desenvolvimento educacional, social e econômico de Alagoas. 

 

1. OBJETIVO 

1.1 O NID faz parte da Política de Valorização da Diversidade da Unit/AL e tem 

por objetivo incentivar discentes, colaboradores e comunidade em geral, à 

realizar atividades de extensão através da oferta de seminários, fóruns e 

eventos de discussão em busca da formação de uma sociedade que 

reconheça e respeite a singularidade de cada indivíduo. 

1.2  Buscar a valorização dos princípios da igualdade e dignidade da pessoa 

humana, objetivando a promoção do bem estar de todos, sem preconceitos, 

e vedando a discriminação em razão do sexo, considerando o respeito à 

orientação sexual e identidade de gênero.  

 
2. DOS GRUPOS DE EXTENSÃO 

2.1 Caracteriza-se por atender as seguintes temáticas:  

2.1.1 Políticas Públicas e Direitos Humanos; 

2.1.2 Gênero e Sexualidade; 

2.1.3 Populações tradicionais e estudos afro-brasileiros; 

2.2 Os grupos de extensão, seguindo as temáticas acima, atuarão na promoção 

de mesas redondas, palestras, oficinas, intervenções, trabalhos na 

comunidade e dentre outras atividades em consonância com a Política de 

Valorização da Diversidade da Unit/AL;  



 

2.3  O NID dispõe de salas e espaços de convivência da Unit/AL para reuniões, 

além da articulação com parceiros para atividades externas. 

2.4  O calendário de atividades será planejado e divulgado aos membros inscritos 

até 30 de agosto de 2019. 

 

3. DOS CANDIDATOS 

3.1  Poderão integrar o NID: alunos, professores, colaboradores e membros da 

comunidade externa. 

3.2 Os candidatos que cumprirem suas atividades receberão, ao final de cada 

semestre, certificados com carga horária de 80 horas. 

3.3  Os colaboradores selecionados deverão apresentar anuência do seu gestor 

para participação nas atividades propostas pelo NID. 

3.4  Os candidatos selecionados não receberão bolsa ou quaisquer outro auxílio 

financeiro. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições devem ser feitas no período entre 08 de agosto e 16 de agosto 

de 2019. 

4.2. Os candidatos deverão preencher o formulário digital através do link: 

https://forms.gle/ouMkpJMB3E2cTafh9   

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção será realizada mediante o preenchimento do Formulário dos 

candidatos e verificação de todos os campos; 

5.2. Serão destinadas 50 vagas para o NID, já considerando docentes, discentes, 

colaboradores e membros externos; 

5.3. Será realizada entrevista por uma Comissão formada por professores e 

profissionais da área. 

Local da entrevista: Unit/AL, Sala 13 - bloco D;  

Dia: 28 de agosto de 2019;  

Horário: 13h às 15h, por ordem de chegada. 

 

 

 

https://forms.gle/ouMkpJMB3E2cTafh9


 

5.4. Na entrevista serão avaliados os seguintes requisitos: afinidade com a 

temática, disponibilidade de horários para a participação nas atividades, 

participação em projetos, cursos, eventos e atividades relacionados à área 

nos últimos 3 anos, habilidades e talentos próprios, criatividade, capacidade 

de trabalho em equipe e a capacidade de lidar com diferentes públicos 

atrelados às atividades do Núcleo. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos a este Edital serão analisados pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Coordenação de Extensão e 

validados ou não pela Reitoria da Unit/AL. 

 

Maceió, 08 de agosto de 2019. 

 

 

 

Victor Vasconcelos Carnaúba de Lima 

Coordenador de Extensão 

 

 

Daniela do Carmo Kabengele 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

 

 

Dario Arcanjo de Santana 

Reitor 


