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EDITAL PROEX Nº 07/2021
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA O CURSO DE EXTENSÃO

“SUSTENTABILIDADE E ENSINO DA LITERATURA TOCANTINENSE NA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR” – 2021/1

À DISTÂNCIA

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A  Pró-r eitoria  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   “ Sustentabilidade e Ensino da Literatura Tocantinense na 
Educação Básica e Superior ” ,   vinculado ao curso de  Serviço Social  –  Câmpus   Palmas ,  
tendo como público- alvo   estudantes, professores e interessados pelos estudos de obras 
publicadas por escritores tocantinenses.

A s atividades do referido  curso se rão coordenadas pelo   professor  Rubens  Martins  da
Silva.

2. DOS OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral:
Compreender a relevância pedagógica de obras literárias publicadas por escritores 
tocantinenses.

2.2 Objetivos Específicos: 

a) Realizar leituras e debates de obras publicadas por escritores tocantinenses;

b) Realizar debates com escritores tocantinenses;

c) Problematizar a sustentabilidade e o ensino da literatura tocantinense na educação básica e 

superior;

d) Produzir textos acadêmicos problematizando o uso da literatura tocantinense.

3. DO PÚBLICO-ALVO

E st udantes, professores e interessados pelos estudos de obras publicadas por escritores 

tocantinenses.

4. DA AVALIAÇÃO

4.1 O(A) cursista será avaliado pela participação nas aulas remotas/on-line;

4.2 O(A)  cursista deverá ter, no mínimo, 75% de frequência;
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4.3 O(A) cursista deverá entregar no encerramento do curso um produto pedagógico 

denominado ensaio, relato de experiência e/ou artigo científico, com a finalidade de 

submissão junto à Revista Extensão da Unitins.

5. DAS VAGAS
5.1   O curso de extensão  Sustentabilidade e Ens ino da Literatura Tocantinense n a 
Educação Básica e Superior  prevê a oferta de 35  (trinta e cinco)  vagas, as quais serão 
preenchidas pela ordem (dia, hora e minutos) de recebimento das inscrições via  Google 
Formulário no link constante no item 6.1 deste Edital.

6. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO

6.1  As inscrições serão realizadas no período de  16 a 25 de abril de 2021 ,  por meio do 
preenchimento do Formulário Eletrônico (Clique Aqui)

6.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

6.3  O resultado dos candidatos inscritos será publicado no endereço eletrônico:  
https://concursos.unitins.br/concursos/, de acordo com o cronograma estabelecido neste edital. 
6.4   Não serão  aceitas, em hipótese alguma, inscrições após os prazos constantes no 
Cronograma deste Edital. 
6 .5   As vagas serão preenchidas por ordem de recebimento do formulário eletrônico,  
respeitando o quantitativo e os critérios de vagas informados no item 5.1.
6. 6  Quando  selecionados( as), cada cursista deverá entregar o anexo I devidamente preenchido. 

6.7   Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas,  serão acatadas, no máximo, 
mais 05 (cinco) inscrições pela ordem de solicitação, com a possibilidade de cadastro de 
reserva para substituição daqueles que não se apresentarem no prazo de duas aulas.

7. DA METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA DO CURSO

7.1  O curso será realizado semanalmente, seguindo a modalidade de  encontros 
remotos/on-line, nas terças-feiras, das 19h às 21h . Cada aula contemplará a realização de 
estudos em momentos síncronos, por meio de tecnologias remotas (via  Google  Meet ). Nestas 
aulas serão realizados  debates sobre obras publicadas por escritores tocantinenses na categoria 
dos gêneros contos, poesias e romances.

7.2   A carga horária do curso de extensão  Sustentabilidade e Ensino da Literatura 

Tocantinense na Educação Básica e Superior   será  de 30 (trinta) horas, sendo computadas as 

horas destinadas aos encontros remotos (atividades on-line ou síncronas) e à produção de 

textos acadêmicos, tais como:  ensaios, relatos de experiência e/ou artigos científicos  

(atividades assíncronas).

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CURSISTA

8.1 Participar de todas as atividades do curso;
8.2 Ter compromisso e responsabilidade com a execução do projeto; 

8.3 Dispor de recursos tecnológicos apropriados para a participação nas aulas;

8.4 Assinar termo de adesão voluntária (Anexo I deste Edital);

9. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
9.1   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 15 de abril de 2021
Prazo para recebimento das inscrições 16 de abril a 25 de abril de 2021
Publicação da relação dos candidatos inscritos 27 de abril de 2021
Publicação da relação dos selecionados 29 de abril de 2021
Início das atividades do curso 04 de maio de 2021
Término das atividades do curso 13 de julho de 2021
Período de organização dos textos produzidos com a 

finalidade de submissão junto à Revista Extensão da 

Unitins

13 de julho de 2021 a 07 de 
setembro de 2021

9.2   O acompanhamento, execução e divulgação de todas as etapas do cronograma serão de 
responsabi lidade da coordenação do Curso de Extensão , com o apoio da Coordenadoria de 
Extensão e Desenvolvimento Social da Proex.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

rubens.ms@unitins.br ou pelo contato telefônico (63) 99221-1161 ( WhatsApp ). Os casos 

omissos a este edital serão apreciados pela equipe de docentes e técnicos designada para atuar 

junto ao mesmo.

Palmas-TO, 15 de abril 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

TERMO DE COMPROMISSO VOLUNTÁRIO

 

Eu,________________________________________________, abaixo assinado, portador do 

R.G._______________________, declaro que terei disponibilidade semanal, das 19h às 21h 

das terças-feiras, para participar remotamente, via  Google  Meet ,  das atividades do  C urso de 

Extensão  Sustentabilidade e Ens ino da Literatura Tocantinense n a Educação Básica e 

Superior.

Desse modo, assumo:

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

b) a responsabilidade pelos recursos tecnológicos adequados à participação nas aulas remotas;

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

rubens.ms@unitins.br,  sob pena  de estar impedido de participar, por um período de 12 meses, 

de cur sos futuros ofertados pela  Pró-r eitor i a  de Extensão , Cultura e Assuntos Comunitários  da  

Unitins.

 

Palmas-TO, ______ de _____________de _____.

Ciente:__________________________________________
Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 14/04/2021 11:14:12.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: F8AE01BD00C3E9F7

mailto:rubens.ms@unitins.br
mailto:rubens.ms@unitins.br


Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 14/04/2021 11:14:12.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: F8AE01BD00C3E9F7


