
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS 

OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS 

EDITAL DE SELEÇÃO 

GRUPO DE ESTUDOS EM “DIREITOS HUMANOS E LEBENSWELT (MUNDO DA 

VIDA): ESTUDOS SOBRE A TEORIA DE JÜRGEN HABERMAS”  

TURMA II 

APRESENTAÇÃO  

O Grupo de Estudos em “Direitos Humanos e Lebenswelt (mundo da vida): estudos 

sobre a teoria de Jürgen Habermas” é uma iniciativa do Observatório de Direitos 

Humanos (ODH) do Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica). Seu 

objetivo é aprofundar no debate sobre os Direitos Humanos a partir do referencial 

teórico de Jürgen Habermas.  

O Grupo pretende reunir a comunidade do UniCatólica (professores, acadêmicos e 

colaboradores) com a comunidade externa em um espaço de troca de informações e 

criação coletiva de conhecimento para a produção acadêmica e execução de projetos. 

Por meio de reuniões periódicas coordenadas de estudo e debates, da realização de 

seminários temáticos e eventos abertos à sociedade, o Grupo pretende consolidar 

dentro do UniCatólica mais um caminho de ação extensionista, de produção coletiva 

e de educação em direitos humanos e cidadania, além da especialização do 

conhecimento e do contínuo processo de formação acadêmica. 

Coordenadores:  

Prof. Msc. Osnilson Rodrigues Silva  

QUEM PODE PARTICIPAR  

Poderão participar a comunidade interna do UniCatólica (acadêmicos de graduação, 

estudantes de pós-graduação, professores e colaboradores do UniCatólica) e a 

comunidade externa (acadêmicos de graduação, estudantes de pós-graduação, 



 

professores e colaboradores de outras Instituições de Ensino Superior). Todos os 

participantes receberão CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE 

ESTUDOS  

PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas no período de 20 de setembro de 2021 a 25 de 

setembro de 2021, pelo e-mail osnilson@catolica-to.edi.br  

PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS  

O grupo de estudos contará com 5 (cinco) vagas para comunidade interna do 

UniCatólica e 5 (cinco) vagas para a comunidade externa.  

Para se inscrever, os interessados devem enviar pelo e-mail osnilson@catolica-

to.edu.br, assunto GRUPO DE ESTUDOS “DIREITOS HUMANOS E LEBENSWELT 

(MUNDO DA VIDA), os documentos abaixo relacionados: 

a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (ANEXO A); 

b) Justificativa para participar do grupo de estudos; 

c) currículo lattes; 

d) termo de responsabilidade (ANEXO B – somente para estudantes do 

UniCatólica); 

e) termo de responsabilidade (ANEXO C – somente para a comunidade externa 

do UniCatólica). 

RESULTADO 

O resultado será informado pelo Marketing do UniCatólica  

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMESTRAIS  

METODOLOGIA DE TRABALHO  

I. Os encontros serão semanais pela plataforma Microsoft Teams. Em cada um 

dos encontros haverá uma leitura obrigatória que servirá de base para as 

discussões.  

II. Serão 10 encontros virtuais com a carga horária de 1 hora cada um. A carga 



 

horária complementar será de 30 horas distribuídas em Atividades 

Autodirigidas (leituras) e produção de texto.  

III. Para fins de certificação, a participação deverá ser de no mínimo 75% nos 

encontros virtuais.   

IV. Os encontros ocorrerão às quintas feiras, no horário das 8h às 9h. O primeiro 

encontro do grupo será apresentação inicial, discussão da metodologia de 

trabalho e expectativas com relação às atividades do grupo de estudos.  

V. O cronograma de encontros está descrito na tabela abaixo:  

 

07/10/2021    

14/10/2021    

21/10/2021 

28/10/2021 

04/11/2021 

11/11/2021 

18/11/2021 

25/11/2021 

02/12/2021 

09/12/2021 

 CRONOGRAMA  

PERÍODO DE INSCRIÇÕES  
De 20 de setembro de 2021 a 25 de setembro 
2021 

RESULTADO  
27 de setembro 2021 - O resultado será 

informado pelo Marketing do UniCatólica  

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES  07 de outubro de 2021 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

I. Não serão admitidos participantes ouvintes neste grupo.  

II. Terão direito a certificado de 40 horas de atividades de pesquisa aqueles 

que cumprirem as exigências de participação mínima.  

III. A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos ou de 

pesquisa disponíveis para as atividades do Grupo.  

IV. Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste Edital 

serão resolvidas pela coordenação do Observatório de Direitos Humanos.  

 

Palmas, 20 de agosto de 2021. 

 

 

_____________________________________________ 
Prof. Me. Osnilson Rodrigues Silva 

Coordenador do Grupo de estudos em “Direitos humanos e Lebenswelt 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Eliene Gomes dos Santos 

Centro de Pesquisa e Extensão (CPEX) 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Fábio Caires Correia  
Coordenador de Pastoralidade 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Gillianno José Mazzetto de Castro  

 Reitor 

 

 



 

 

 

ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO:  

CURSO ou DISCIPLINA QUE LECIONA: 

CONTATO CELULAR:  

E-MAIL: 

JUSTIFICATIVA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmas,  de   de 2021. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela inscrição 

 



 

 

 

 

ANEXO B 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE 

ESTUDOS 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que Eu,________________________________ aluno 

(a) do ____ período do Curso de ____________________ do Centro Universitário 

Católica do Tocantins, matrícula  n°_______________ ,me comprometo a cumprir a 

carga horária total designada pelo projeto e a executar minhas funções  com 

responsabilidade e ética, zelando pelo bem estar dos que convivem comigo e pela 

imagem da instituição que me recebe.  

Fico ciente de que devo ter frequência assídua e caso não justifique poderei ser 

desligado do projeto, assim como devo participar das atividades do Grupo.  

 

 

 

Assinatura do Aluno (a) 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO C 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE 

ESTUDOS 

Declaro para os devidos fins que eu, ________________________________, CPF 

_________________________, me comprometo a cumprir a carga horária total 

designada pelo projeto e a executar minhas funções com responsabilidade e ética, 

zelando pelo bem-estar dos que convivem comigo e pela imagem da instituição que 

me recebe.  

Fico ciente de que devo ter frequência assídua e caso não justifique poderei ser 

desligado do projeto, assim como devo participar das atividades do Grupo.  

 

Assinatura do(a) Responsável  

 

 


