
 

 

 
 
 
 
 

IV EXPEDIÇÃO BRASIL/ARGENTINA – TECHO “NÃO É UMA 
CIDADE SE NÃO É PARA TODXS” (Novembro/2016). 

 
A Assessoria de Assuntos Internacionais junto com a Coordenação de Extensão da 

Universidade de Cruz Alta disponibiliza 12 (doze) vagas para inscrições de acadêmicos 
interessados em participar do processo seletivo para a IV EXPEDIÇÃO BRASIL/ARGENTINA – 
TECHO “NÃO É UMA CIDADE SE NÃO É PARA TODXS” (Novembro/2016). 

1. DOS OBJETIVOS DO TECHO-ARGENTINA 

1.1. Gerar uma sociedade justa através da superação da pobreza, onde todas as pessoas tenham 
a oportunidade de desenvolver suas capacidades e exercer seus direitos; 
1.2. Fomentar o desenvolvimento comunitário nos assentamentos precários, através de um 
processo de fortalecimento da comunidade; 
1.3. Promover a consciência e ação social, com ênfase na massificação de voluntários críticos;  
1.4. 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 

2.1. Divulgar a ONG TECHO/ARGENTINA, sua origem, missão, visão, valores, bem como 
metodologias de trabalho no âmbito universitário; 
2.2. Sensibilizar acadêmicos e professores quanto à realidade da pobreza, desigualdade e 
vulnerabilidade social em diferentes comunidades, a fim de contribuir com o desenvolvimento 
social; 
2.3. Discutir as alternativas, ações e políticas públicas de superação da pobreza na América 
Latina, ampliando olhares para a nossa própria realidade; 
2.4. 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. DOS REQUISITOS 

3.1. Ter 18 anos completos. 
3.2. Ter espírito de equipe e facilidade de relacionamento interpessoal. 
3.3. Ter preferencialmente participado de atividades de extensão.  
3.4. Ter disponibilidade para: 

 Participar de reunião preparatória a Expedição, promovida pela Assessoria de Assuntos 
Internacionais e pela Coordenação de Extensão, com apoio de docentes nominados 
para este fim. 

 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 Unicruz. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

4.1. A participação do acadêmico na Expedição será uma atividade voluntária e não remunerada. 
4.2. Para participar da Expedição, o candidato deverá arcar com os custos de inscrição, 
transporte, estadia, alimentação. 
4.3. A participação do acadêmico certifica carga horária referente a atividades extracurriculares. 
4.4. A participação na Expedição esta correlacionada ao envolvimento e desempenho do 
acadêmico nas oficinas de capacitação oferecidas pela AAI e pela Coordenação de Extensão. 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

5.1. Os candidatos deverão efetuar sua inscrição na Assessoria de Assuntos Internacionais, 
localizada no Centro de Convivência, munidos dos seguintes documentos e ainda enviá-los em 
formato pdf para o e-mail: internacionalizacao@unicruz.edu.br  
5.2. Formulário de inscrição;  
5.3. Termo de comprometimento; 
5.4. Carta motivacional para participar da expedição; 
5.5. Cópia de documento de identidade válido (com data de expedição inferior a 10 anos em bom 
estado de conservação) ou passaporte. 

 
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Os acadêmicos serão selecionados pela Equipe da Assessoria de Assuntos Internacionais e 
pela Coordenação de Extensão através da documentação anteriormente mencionada, bem pela 
participação da reunião. 

 
8. DO CRONOGRAMA  

Período de Inscrição na Unicruz 31 de outubro a 09 de novembro de 2016 

Avaliação dos formulários de inscrição e 
cartas de motivação 

10 a 11 de novembro de 2016 

Divulgação dos acadêmicos selecionados 
para a Expedição 

16 de novembro de 2016 

Reunião geral em caráter eliminatório da IV 
EXPEDIÇÃO BRASIL/ARGENTINA – TECHO 
“NÃO É UMA CIDADE SE NÃO É PARA 
TODXS”  

17 de novembro de 2016 

Inscrições na ONG TECHO Até 18 de novembro de 2016 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 O não cumprimento dos itens anteriores implicará na desclassificação automática do 
candidato. 
 
8.2 O não comparecimento à Reunião, sem justificativa prévia, 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 e pela Coordenação de Extensão. 

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, 31 de outubro de 2016. 

 

 

 
Rosane Rodrigues Félix Aline Aparecida Cezar Costa 

Assessora de Assuntos Internacionais Coordenadora de Extensão 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Protocolo n°: ____________ (a ser preenchido pela AAI) Data da Entrega: ____________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO 

Nome  

Curso  Semestre: 

Profissão  E-mail  

Sexo M (   )  F (   ) Nascimento _ _ _ _  _ _ _ _ Estado Civil  

CPF  Identidade  Org. Emissor  

Endereço  Número  

Complemento  CEP  

Cidade  UF  

Tel Residencial 1 (    )  Celular (    )  

Tel Residencial 2 (    )  Tel. Trabalho (    )  

Urgência (nome)  Parentesco  

Telefone (    )  Celular (    )  

Tipo Sanguíneo:  Fator RH:  

Peso (Kg):  Estatura:  Fumante:  (     ) Sim     (     ) Não 

Vacinas: (     ) Febre-amarela (     ) Tétano (   ) Hepatite B 

Possui alguma doença crônica? (  ) Sim   (  ) Não 

Faz uso regular de alguma medicação? Qual? _______________________________ 

Já participou de alguma experiência internacional? 

( ) Sim    Onde?____________________________   Período: __________________ 

( ) Não 

Competências linguísticas na Língua Espanhola  

( ) Nenhum   (  ) Básico   (  ) Intermediário   (  ) Avançado 

Assinatura do Estudante  

 

 

Data (dd/mm/aa)   ____/____/____ 

 

PARA USO DA AAI CONFERÊNCIA 

Formulário de Inscrição  

Termo de Compromisso  

Carta de Motivação  

Participação na Reunião Geral  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Eu, _____________________________________________________________, portador 

do CPF__________________________, RG __________________________, caso venha a 

ser selecionado(a) e aprovado(a) para participar da IV EXPEDIÇÃO 

BRASIL/ARGENTINA – TECHO “NÃO É UMA CIDADE SE NÃO É PARA TODXS”, a 

realizar-se de 25 a 27 de novembro de 2016, em Oberá, Misiones-Argentina, comprometo-

me a dedicar-me integralmente às atividades-fim durante o período preparatório à 

expedição e a participação das atividades, representando meu Curso de Graduação de 

forma ética e comprometida com os valores e a missão da ONG TECHO-ARGENTINA, bem 

como os da Universidade de Cruz Alta. Ao assinar este termo de compromisso, declaro 

conhecer e concordar com todas as regras para participar da IV EXPEDIÇÃO 

BRASIL/ARGENTINA – TECHO “NÃO É UMA CIDADE SE NÃO É PARA TODXS” 

(Novembro/2016).  Caso eu deixe de cumprir os compromissos assumidos, concordo 

em me retirar da expedição, sem ônus às instituições e/ou organizações envolvidas. 

 

  

Cruz Alta, RS/Brasil, ____ de _______________ 2016. 

  

  

Assinatura do declarante: _________________________________________ 


