EDITAL N° 004, de 11 de março de 2015.

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES E EGRESSOS PARA A SEGUNDA
TURMA DO PROGRAMA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO
NÚCLEO DE ESTUDOS EM WEBCIDADANIA DA FACULDADE DE
DIREITO DE SANTA MARIA

O Diretor Geral da Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA), Professor Eduardo de
Assis Brasil Rocha, por meio da Coordenação do Núcleo de Estudos em Webcidadania
(NEW) da Instituição, torna pública a abertura do prazo para INSCRIÇÃO de candidatos
à segunda turma do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão do referido Núcleo.

1. Disposições Preliminares: Da Contextualização
A sociedade do século XXI está conectada. Ou melhor, é conectada. Esse fato e/ou
tendência é acompanhado pela FADISMA. A relação e a potencial ligação do Direito e
Ciências Contábeis com a Tecnologia e as mais diversas searas de atuação coloca as
variadas opções de carreira nesses segmentos como um universo cada vez mais atraente
que permite hoje, aos futuros e mais recentes operadores das referidas searas, análise e
discussão de casos em redes sociais virtuais, conhecendo e reconhecendo seus
instrumentos e seu potencial de solução num patamar de visibilidade, fomentando a
articulação, a mobilização e o bem comum.
É inegável, assim, o poder das redes sociais de atrair pessoas, independentemente da
classe social ou da faixa etária. E a FADISMA optou por voltar seus olhos a essas
plataformas, contextualizando sua importância dentro da sociedade. A repercussão
trouxe como consequência a implantação do Núcleo de Estudos em Webcidadania.
Em muitos aspectos, a internet se confunde com nosso dia a dia e em alguns casos,
facilita ações que no “mundo real” levariam mais tempo para se propagar. Essa cultura
de generosidade, participação e colaboração das pessoas na web em prol de uma causa
social é chamada de Webcidadania.
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Hoje, são ferramentas digitais que invertem o eixo da participação na vida pública: de
simples receptores das mensagens, noticiários, repercussões e, por que não, conteúdos
trabalhados em sala de aula, no caso de alunos, os cidadãos passam a ter voz ativa e
mais que isso: fomentam a transformação.
O NEW vem se estabelecendo com esse intuito. E, assim, mestres viram facilitadores,
alunos co-autores e a estrutura tradicional se moderniza, gerando novas alternativas de
aprendizado e realização mútua.
1.1.

Ensino

Caracterizado por Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão sob a titulação “Da
Colaboratividade aos Valores Sociais em Rede”, o ensino, via NEW, tem a motivação
temática “a internet a serviço da sociedade”. Com dois ciclos formativos regulares
(inclusos dentro de semestres letivos) desenvolve lideranças a partir de uma busca
constante que alia alunos matriculados na IEs, estes conscientes da importância da
cidadania e sua conexão com o Direito e Contábeis; egressos dispostos a compartilhar de
modo voluntário o saber com a comunidade e; envolve professores dinâmicos, capazes
de tornar o que é norma e código acessível, para aproximar cidadãos – entre eles, das
searas de atuação da Faculdade e de seu potencial social. O Programa envolve
plataforma digital local e internacional social com vistas na ação local e pensamento
global.
1.2.

Pesquisa

O Programa aposta, ainda, na produção de Conteúdo Acadêmico regular focado no
levantamento de dados, prestação de contas e/ou mesmo geração de reflexão e
consciência crítica parcial e imparcialmente sobre leis, ações, atividades e afins criadas e
constituídas no cenário local e em panoramas comparativos externos. Também opera
diagnosticando e tomando como exemplo projetos de amparo a grupos expostos a
qualquer tipo de vulnerabilidade social ou a favor da conscientização para a preservação
de recursos naturais e sustentabilidade.
1.3.

Extensão

O Programa proporciona, ainda, etapa de trabalho envolto à teoria e prática em
planejamento, promoção e condução de ativismo social criativo.
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2. Principais objetivos
•

Estudar, debater e promover o diálogo sobre o tema “a internet a serviço da
sociedade”, a partir dos mais diversos segmentos onde o Direito e a
Contabilidade têm papel atuante ou, no mínimo, poder reflexivo e de
argumentação – Cidadania, educação, cultura, meio ambiente, esportes,
turismo,

saúde,

segurança,

urbanismo

etc.

Mas,

principalmente,

visa

compreender como as transformações do mundo afetam a forma de
relacionamento das pessoas, o enfrentamento e a luta pelo questionamento e
cumprimento das leis e, como estas podem trazer/fazer mudanças sociais de
forma a não invadir o espaço de outros e, consequentemente ferir a
Constituição, especialmente resgatando, cobrando e lembrando a todos
quanto aos seus direitos e obrigações enquanto cidadãos.
•

Promover o encontro das searas-foco existentes na Faculdade e a produção da
massa crítica institucional.

3. Foco central
Tecnologias da Informação e da Comunicação, Direito, Ciências Contábeis, Ciberativismo
e Webcidadania.
3.1.

Temas Secundários

Dados Abertos, co-participação e Democracia 2.0.

4. Da Apresentação do Programa e Lançamento do Edital
No dia 23 de março de 2015, às 16h30min, será realizada, na sala 202 da Faculdade de
Direito de Santa Maria (FADISMA), apresentação do Núcleo, objetos de trabalho e
mecânica proposta, quando o presente documento será oficialmente lançado. Sugere-se
aos interessados o comparecimento para sanar dúvidas e melhor conhecer a proposta.

5. Do Período para inscrições
De 23de março a 15 de abril de 2015, na Secretaria Geral da FADISMA, de forma
presencial, das 8 às 12 horas e das 14 às 21 horas, mediante preenchimento da ficha de
inscrição, conforme anexo 01.
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6. Das Vagas
Ao total, serão ofertadas 15 vagas, conforme abaixo:
•

12 vagas para discentes, sendo 9 delas destinadas aos acadêmicos do Curso de
Direito e 03 aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis.

•

03 vagas são destinadas aos egressos.

6.1.
•

Da função geral das vagas
Os alunos assumirão a função de ativistas sociais. No primeiro período de trabalho
passarão por um Curso de Extensão em Webcidadania, a realizar-se nos meses de
maio e junho, às quintas-feiras, no período da tarde, com data específica de início
a ser comunicada pós-seleção. Na segunda etapa, serão subdivididos em três
eixos sob co-orientação de egressos selecionados (que também participam do
curso na primeira etapa) para ações de extensão e prática profissional.

7. Dos requisitos
Os alunos deverão estar regularmente matriculados na FADISMA, independente de
semestre

que

esteja

cursando.

Deverão

obrigatoriamente,

quando da

inscrição,

manifestar a área (categoria) de interesse para trabalho de debate, reflexão e prática.
Válido ressaltar que a preferência não indica alocação do candidato, se selecionado,
precisa à área. Trata-se de conhecimento e reconhecimento de afinidades para, na
medida do possível, no processo organizacional, contemplar os gostos individuais dos
envolvidos.
Os interessados egressos deverão também, quando da inscrição, fornecer a área
(categoria) de aptidão para estudo e debate para conexão sob a mesa prerrogativa
acima. Para a inscrição ser efetivada, a secretaria deverá consultar o status regular de
formação.
Discentes e egressos que participaram da primeira Edição do Programa não serão
considerados aptos para esta seleção.
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8. Das obrigações
•

Para discentes e egressos selecionados, dispor de uma (01) hora voluntária
semanal, não-remunerada, para atividade presencial, no período de fim de tarde
(quintas-feiras) para a participação em grupo de trabalho;

•

Para discentes e egressos, comprometer-se, enquanto da permanência no projeto,
com a realização online das atividades propostas, que caracterizarão cerca de
mais uma (01) hora semanal e sempre, que pré-agendado, participar de
atividades a serem planejadas sem grupo que incluirão participação em debates,
oficinas para comunidades carentes, reuniões, visitas, agendas de relacionamento
etc.

9. Das atividades e benefícios
•

As atividades, de caráter não remunerado e voluntário, terão início no final de
abril de 2015 e término previsto para novembro do corrente ano, podendo ser
postergado conforme cronograma de atividades.

•

Os selecionados estarão automaticamente matriculados no Curso de Extensão
Universitária em Webcidadania, com módulos de noções gerais, nas searas de
Colaboratividade e Valores Sociais em Rede; Cidadania e Pertencimento;
Tecnologias da Informação e Comunicação, o Advento da Internet a serviço do
bem; Ampliação e Viralização das Redes de Colaboração; Português Acessível e
Produção de Conteúdo Criativo; Introdução à Comunicação Não-Violenta e
Mediação de Conflitos; Postura ética, segura e legal em ambientes de interação
digital; Desinibição; Introdução à Pesquisa: Metodologia e Estatística; Gestão e
Planejamento e; Aprendizagem e Construção Coletiva do Conhecimento;

•

Os alunos e egressos da FADISMA selecionados e que concluírem todas as etapas
do Programa serão certificados com 150h de Atividade Complementar de
Graduação, dado o compromisso extraclasse, sob a forma de aluno ativista e coorientador focal, respectivamente. Todos, ainda, obtendo a titulação sênior do
programa.
o

Todos os selecionados deverão ter, obrigatoriamente, 75% de presença
nas atividades presenciais e online para que possam receber a certificação.

•

As atividades renderão publicações científicas, participação e diálogo frente a
entidades de classe e do poder público, além do intercâmbio de conhecimento
com outras IES e organizações representativas do município, ação e organização
de eventos, entre outras oportunidades para aperfeiçoamento e networking.
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10. Da Seleção
10.1. Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção será composta pelos coordenadores do Programa e Núcleo, Prof.
Andrewes Pozeczek Koltermann e Profª Liana Estela Merladete de Souza e representantes
discentes da primeira turma do Núcleo, conforme disponibilidade de agenda.
10.2. Primeira Etapa: Entrevista
•

Nesta etapa, a comissão de seleção entrevistará todos os candidatos, onde serão
questionados e/ou avaliados acerca dos quesitos motivação, perfil conforme a
área de interesse, perfil psicológico, tempo disponível e afinidade com a searamãe do Programa: internet.

•

A entrevista consistirá numa dinâmica para identificação do perfil e afinidade com
a ferramenta-objeto de trabalho, além de conhecimento das expectativas do
candidato.

•

Os candidatos (discentes e egressos) devidamente inscritos durante o período,
serão contatados por telefone para agendamento de entrevista.

•

As entrevistas serão distribuídas, por sorteio, entre os dias 20 e 24 de abril. Serão
realizadas no período da tarde, na sala 202, entre 14h e 17h30min. O referido
cronograma está sujeito à adaptações conforme o número de inscritos.

•

A listagem de horários será disponibilizada nos meios oficiais de comunicação da
Faculdade.

•

O candidato que não comparecer à entrevista será desclassificado. O prazo para o
envio da carta de intenções será de um dia útil a contar a partir da data de
entrevista de cada candidato.

10.3. Segunda Etapa: Carta de Intenções
Os candidatos, com base em explicação prévia na entrevista, deverão submeter à
comissão uma carta de intenções.

11. Das considerações finais
No caso do número de interessados não corresponder os números apresentados pelo
presente Edital, a Coordenação do Núcleo poderá distribuir os candidatos conforme perfil
conferido na entrevista de seleção e melhor formação compatível à mecânica de trabalho
do Núcleo.
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12. Da divulgação e resultado
Informações e orientações complementares, caso necessário, sobre o presente Edital
serão divulgadas no site institucional www.fadisma.com.br.
A previsão para a listagem definitiva dos selecionados é dia 04 de maio. Quando da
divulgação, estará disponível no mural da Secretaria e no site institucional, na referida
data, salva necessidade de reajuste de cronograma.

13. Casos omissos
Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Estudos em
Webcidadania, constituindo-se o Colegiado das Graduações em instância de recurso.

Santa Maria, RS, 11 de março de 2015.

Diretor Geral da FADISMA
Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha

Coordenador do Núcleo de Estudos em Webcidadania
Prof. Andrewes Pozeczek Koltermann
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão do NEW

□

Discente

□

Egresso

Nome Completo:
Curso:
Semestre e turno matriculado:

Telefone:

E-mail:

Área/categoria pretendida - primeira opção:

□Cidadania
□Saúde

□Cultura e Educação
□Segurança e Trânsito

□Lazer, Bem Estar e Esporte
□Meio Ambiente e Urbanismo

Área/categoria pretendida - segunda opção:

□Cidadania
□Saúde

□Cultura e Educação
□Segurança e Trânsito

Data:_____ / _____ / 2015

□Lazer, Bem Estar e Esporte
□Meio Ambiente e Urbanismo

Assinatura: _______________________________________
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