
III EXPEDIÇÃO BRASIL/ARGENTINA – TECHO “JUNTOS POR UM
MUNDO SEM POBREZA” (Maio/2016).

A  Assessoria  de  Assuntos  Internacionais  da  Universidade  de  Cruz  Alta
disponibiliza  quarenta (40) vagas para inscrições de acadêmicos interessados em
participar do processo seletivo para a III  EXPEDIÇÃO BRASIL/ARGENTINA – TECHO “
JUNTOS POR UM MUNDO SEM POBREZA (Maio/2016).

1 .DOS OBJETIVOS DO TECHO-ARGENTINA

 Fomentar o desenvolvimento comunitário nos assentamentos precários, através
de um processo de fortalecimento da comunidade;

 Promover  a  consciência  e  ação  social,  com  ênfase  na  massificação  de
voluntários críticos; 

 Incidir nos espaços de tomadas de decisões e definição de políticas públicas
através da denuncia da exclusão e vulnerabilidade de direitos, a generalização
e  difusão  de  informações  relevantes  sobre  estes  e  a  vinculação  de  seus
moradores com outras redes.

2. DOS OBJETIVOS DA  EXPEDIÇÃO DA UNICRUZ

 Divulgar a ONG TECHO/ARGENTINA, sua origem, missão, visão,  valores, bem
como metodologias de trabalho no âmbito universitário;

 Sensibilizar  acadêmicos  e  professores  quanto  a  realidade  da  pobreza,
desigualdade  e  vulnerabilidade  social  em diferentes  comunidades,  a  fim de
contribuir com o desenvolvimento social;

 Discutir as alternativas, ações e políticas públicas de superação da pobreza na
América Latina, ampliando olhares para a nossa própria realidade;

 Oportunizar  aos  acadêmicos  e  professores  uma  vivência  internacional
comprometida com a ética humana, aprimorando habilidades e competências
frente aos desafios que se apresentam em pleno século XXI.

3. DAS INSCRIÇÕES

Os acadêmicos interessados em participar da III EXPEDIÇÃO BRASIL/ARGENTINA
– TECHO “JUNTOS POR UM MUNDO SEM POBREZA (Maio/2016) da Unicruz deverão
fazer sua inscrição mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do Termo
de compromisso (Anexos 1 e 2); elaborar uma Carta de Motivação e encaminhar os
referidos  documentos  devidamente  assinados  para  o  e-mail:
internacionalizacao@unicruz.edu.br e impressos (em envelope lacrado) à Assessoria
de Assuntos Internacionais.

mailto:internacionalizacao@unicruz.edu.br


Período de Inscrições: 04/05/2016 a 09/05/2016, das 14h às 17h30min e das 19h às
22h30min. 
Local: Assessoria de Assuntos Internacionais 
Endereço: Prédio do Centro de Convivência, no Campus Universitário. 

4. DOS REQUISITOS

4.1. Ter 18 anos completos.
4.2. Ter espírito de equipe e facilidade de relacionamento interpessoal.
4.3. Ter preferencialmente participado de atividades de extensão. 
4.4. Ter disponibilidade para:

 Participar de reunião preparatória a Expedição, promovida pela Assessoria de
Assuntos Internacionais.

 Comprometer-se com a sistematização das atividades no Brasil e no Exterior
com entrega obrigatória de um relatório final e disponibilização dos registros
fotográficos para a AAI.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I. A  participação  do  acadêmico  na  Expedição  será  uma  atividade
voluntária e não remunerada.

II. Para participar da Expedição, o candidato deverá arcar com os custos
de  inscrição,  transporte,  estadia  e  alimentação  (  estimados  entre
R$400,00 e R$500,00).

III. A  participação  do  acadêmico  certifica  carga  horária  referente  a
atividades extracurriculares.

IV. A participação  na  Expedição  esta  correlacionada  ao  envolvimento  e
desempenho do acadêmico nas oficinas de capacitação oferecidas pela
AAI.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

A  inscrição  do  acadêmico  será  homologada  mediante  a  entrega  dos  seguintes
documentos:

 Formulário de inscrição 
 Termo de comprometimento
 Carta motivacional para participar da expedição
 Cópia de documento de identidade válido (com data de expedição inferior a 10

anos em om estado de conservação) ou passaporte.

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Os  acadêmicos  serão  selecionados  pela  Equipe  da  Assessoria  de  Assuntos

Internacionais através da documentação anteriormente mencionada, bem como pela
participação da reunião.



8. DO CRONOGRAMA 
Período de Inscrição 04 à 09 de maio de 2016

Avaliação  formulários  de  inscrição  e
cartas de motivação

10 e 11 de maio de 2016

Reunião geral em caráter eliminatório
da III EXPEDIÇÃO BRASIL/ARGENTINA –
TECHO “JUNTOS POR UM MUNDO SEM
POBREZA” 

10 de maio de 2016 no Miniauditório
Horário 1: das 18h às 19:30h

Horário 2: das 20:45h às 22:15

(Escolher um dos horários)

Divulgação  dos  acadêmicos
selecionados para a Expedição

12 de maio de 2016

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O não cumprimento dos itens anteriores implicará na desclassificação automática
do candidato.
8.2 O não comparecimento à Reunião, implicará na desclassificação do candidato.

8.3  O  candidato  selecionado  para  participar  da  Expedição  receberá  certificado  de
atividades complementares referentes às horas dedicadas às oficinas, reuniões e do
período específico da Expedição em torno de 40 horas.

8.4 Os recursos e casos omissos a esta proposta serão avaliados pela Assessoria de
Assuntos Internacionais.

8.5  Informações adicionais  referentes a esta proposta poderão ser obtidas junto à
Assessoria de Assuntos Internacionais, através do telefone (55)3321.1620 ou pelo e-
mail: internacionalizacao@unicruz.edu.br 

Cruz Alta, 04 de maio de 2016.

          

Rosane Rodrigues Felix

Assessora de Assuntos Internacionais
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