
 

 
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO - 001/2016 
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES PARA INTERVENÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 
QUEM SOMOS? 
 

A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL) vem se 
concebendo como a estratégia de inclusão produtiva da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), pautada nas concepções da 
economia solidária que visa congregar programas, projetos, ações e atividades de 
extensão e pesquisa contribuindo, especialmente, para o desdobramento de 
tecnologias sociais.  

Vem se reafirmando como instrumento de integração ao ensino, pesquisa 
e extensão direcionada a atender a comunidade interna e principalmente, externa no 
que concerne ao escoamento de resíduos de pesquisas, a formação em economia 
solidária, educação ambiental, arte e cultura, organização da produção solidária, 
comercialização solidária, consumo ético e solidário, finanças solidárias, incluindo 
nessa última, além dos processos formativos a orientação para o fomento. 

A interação com a sociedade vem se dando pela inserção de grupos e 
empreendimentos a serem incubados, seja pelo diálogo e parceria com organismos 
públicos ou da sociedade civil organizada como prefeituras, governos estadual e 
federal, universidades, agencias de fomentos organizações não governamentais, 
associações comunitárias e cooperativas, dentre outros. 

Contribui diretamente com o Território do Maciço de Baturité via Núcleo de 
Extensão em Desenvolvimento Territorial do Maciço de Baturité. Vincula o Núcleo de 
Pesquisa e Produção em Educação Popular, Microfinanças e Economia Solidária, a 
produção científica e o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à INTESOL. 

No que se refere ao seu eixo Educação e Formação, comunica que 
estão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao Curso de Formação de 
Formadores para Intervenção no Desenvolvimento Territorial com carga horária 
de 60 horas aulas a se realizar no período de 22 a 27 de agosto de 2016 na 
cidade de Redenção no período de 08h00 às 17h00. 40 horas serão proferidas 
presencialmente e 20 horas serão utilizadas na multiplicação de conhecimentos com 
lideranças, jovens, mulheres e agricultores (as) do território. 
 
DA SELEÇÃO PARA O CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES PARA INTERVENÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

O Curso Formação de Formadores para Intervenção no Desenvolvimento 
Territorial é uma ação da INTESOL através do Núcleo de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial e, se caracteriza como formação de formadores tendo em 
vista que cada candidato (a) potencial selecionado terá além da credencial de 
formador (a), que multiplicar os conhecimentos adquiridos, especialmente, no território 
Maciço de Baturité. Desse modo, serão selecionados 30 candidatos que deverão 
realizar no mínimo 15 cursos sobre Desenvolvimento Territorial e Economia Solidária 
nos 13 municípios do território. 



Os cursistas terão a oportunidade de se apropriar de conhecimentos, 
saberes e práticas sobre metodologia de trabalhos com grupos e mediação de 
processos grupais além de temas relacionados ao desenvolvimento territorial e 
economia solidária, com foco na realidade do território Maciço de Baturité. Vale dizer 
que a credencial como formador (a) se evidenciará pelo uso dos instrumentos teóricos 
e metodológicos de apoio recebidos para planejamento e realização de qualquer ação 
de curso, oficina ou seminário. 

No que se refere aos processos metodológicos, os cursistas em potencial 
terão oportunidade de se apropriar de conhecimentos, saberes e práticas sobre 
metodologias de trabalho com grupos, a técnica de Observação de Processos Grupais 
(OAP), criar e recriar jogos, dinâmicas e vivências, comunicação, reflexão de conflitos, 
dentre outros. A parte de abordagem de conteúdos serão trabalhadas primando trazer 
o debate sobre o desenvolvimento territorial e a relação com a nova ruralidade, as 
políticas públicas, a participação social e poder local, elaboração de indicadores, 
tecnologias sociais, dentre outras. Todo conteúdo trabalhado levará em consideração 
as realidades dos municípios do território. 

Das 30 vagas que serão ofertadas, 15 serão direcionadas para os 
membros do Colegiado Territorial, 10 para discentes, docentes e técnicos da UNILAB 
e 05 vagas para as instituições parceiras da INTESOL conforme processo seletivo 
abaixo apresentado. 

 
A) Quem pode participar? 

 
1) Membros do Colegiado Territorial do Território Maciço de Baturité – efetivos e 

suplentes; 
2) Discentes, docentes e Técnicos da UNILAB; 
3) Membros das Instituições de caráter territorial parceiros (as) do Colegiado 

Territorial e da INTESOL ou por estes indicados, desde que apresentem além 
dos documentos exigidos, carta de indicação da referida instituição. 
 

B) Quais os requisitos básicos para participar do processo de seleção? 
1) Requisitos Básicos e obrigatórios 

 Pertencer a uma das categorias de participantes; 

 Realizar a inscrição no período com a entrega de toda documentação 
exigida; 

 Ter no mínimo o ensino médio completo; 

 Ter disponibilidade de tempo para participar do curso e multiplicar os 
conhecimentos e saberes adquiridos; 

 Querer atuar como formador (a), ou seja, multiplicador (a) de 
conhecimentos; 

 Ser membro do Colegiado Territorial, especialmente do Núcleo Dirigente ou 
Núcleo Técnico. 

 Pertencer a núcleos ou grupos de estudos e pesquisas da UNILAB. 
 

2) Requisitos complementares, mas não obrigatórios 

 Participar de alguma instância de participação cidadã (Conselhos, fóruns, 
redes etc.); 

 Ter experiência com mediação de grupos, organização de eventos; 

 Disponibilidade para viagem; 

 Capacidade de análise e expressão escrita e oral, com conhecimentos de 
redação; 

 Capacidade de produzir relatórios técnicos; 
 Capacidade de convivência e se relacionar em grupo. 

 



C) Como será o processo de seleção e quais os prazos? 
 
1) Etapas de Seleção 

 

 Envio da ficha preenchida pelo link https://goo.gl/t6z0SX  

 Entrega dos documentos exigidos [ Histórico escolar para estudantes, currículo 
mínimo com experiências de facilitação se houver, cópia do Registro geral e do 
CPF e comprovante de residência] através do e-mail gtdeformacao@gmail.com 

 Participação de oficina de dinamização humana (04 horas/aulas); 

 Entrevistas Individuais. 
 
 
 

2) Cronograma do Processo Seletivo 

PERÍODO PROCESSO 

12 a 30/07/16 
Preenchimento da ficha de inscrição e envio 
Recebimento da documentação pessoal exigida 

01 a 03/08/16 Análise e validação documental 

04/08/16 
 Publicação da lista dos pré-selecionados e divulgação do local 
onde será realizada a etapa de dinâmica de grupo 

05/08 /16 Realização da etapa de dinâmica de grupo 

11 a 14/08/16 Realização das entrevistas  

15/08 Divulgação do Resultado Final da lista de participantes 

 
D) Quais os custos e quanto devo pagar? 

 
O Curso Formação de Formadores para Intervenção no Desenvolvimento 

Territorial tem um custo médio de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais) 
incluindo todo material didático pedagógico que o cursista receberá ao final da 
formação – Um manual metodológico do Formador (a); materiais de apoio; cartilha e 
Kit Facilitação contendo todo material didático e pedagógico que será utilizado na 
multiplicação dos conhecimentos e saberes; alimentação e estadia dos participantes. 

Os custos foram computados contando com parte do recurso do projeto do 
Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial, a parceria com os membros de 
caráter territorial do Colegiado Territorial, no que se refere especialmente ao 
deslocamento dos participantes em potencial para a UNILAB e a contrapartida da 
UNILAB através da Intesol e outros órgãos vinculados. 

Desse modo, os cursistas em potencial selecionados receberão bolsa 
integral para participar do curso, contemplando todas as despesas de alimentação, 
estadia, além do acesso ao Kit e materiais didáticos pedagógicos.  

 
E) Onde e quando será realizado o curso? 

 
O Curso será realizado na cidade de Redenção - Ceará, Sítio Boa Vista, Outeiro de 
Baixo, no período de 22 a 27 de agosto de 2016. Maiores informações ligar para: 
(85) 3332-1389 ou pelo e-mail: intesol@unilab.edu.br  falar com Tácila. 
 

F) Como devo fazer para me inscrever? 
 

https://goo.gl/t6z0SX
mailto:gtdeformacao@gmail.com
mailto:intesol@unilab.edu.br


Caro participante potencial, você deverá entrar no site da UNILAB e procurar o 
edital 001/2016 da Intesol que trata da seleção para o Curso Formação de 
Formadores para Intervenção no Desenvolvimento Territorial e realizar os seguintes 
procedimentos: 
 
1. Realizar a leitura do edital na íntegra; 
2. Clicar no link que orienta sobre a ficha de inscrição; 
3. Fazer o preenchimento da ficha de inscrição e enviar; 
4. Preparar os documentos exigidos e enviar pelo e-mail sugerido no respectivo 

edital; 
5. A comunicação deverá ser realizada conforme orientações do edital. 

 
 

G) Eu vou receber certificado de participação? 
 

Sim, cada participante receberá o certificado que o qualificará como 
formador de processos grupais desde que conclua todos os módulos constante como 
conteúdo programático da formação. 
 
H) Que outras informações devo saber? 
 

Você deve acompanhar no site os resultados de cada etapa da referida 
seleção. 
 

 
SÍNTESE DO CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES PARA INTERVENÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

 Objetivo 

Instrumentalizar os participantes para atuarem como formadores de processos 
incentivando-os a assumirem um posicionamento proativo pautado em valores éticos e 
democráticos no que se refere à intervenção no desenvolvimento territorial e na gestão 
social. 
 
 Metodologia de Execução 

 
Através de metodologia participativa e dinamizada os (as) participantes serão 

motivados a perceber e se apropriar do seu papel enquanto multiplicadores (as) de 
conhecimentos, saberes e práticas e ainda para atuarem participativamente como 
sujeitos sociais capazes de intervir e modificar sua própria história.  

Pretende-se na prática pedagógica, instituir métodos participativos de 
aprendizagem, trabalhando para tanto, a relação teoria-prática-teoria, buscando fazer 
o percurso empiria-teoria, singular-geral, retornando ao “local” após reflexão “global”. 
 O eixo de unificação da proposta será o entendimento de que o ser humano faz 
sua história, embora no contexto de certas determinações. O processo de teorização 
dar-se-á, portanto, a partir da prática. Não como substituição dos conteúdos teóricos, 
mas como um processo sistemático, ordenado, progressivo, considerando o ritmo dos 
participantes, permitindo que estes descubram os elementos teóricos através das 
técnicas, jogos e dinâmicas e consigam se aprofundar gradativamente de acordo com 
o nível de avanço do grupo. 
 A teorização irá propiciar a correlação das ações cotidianas dos participantes 
no contexto histórico, social, estrutural e conjuntural. Os exercícios, jogos e dinâmicas 
proporcionarão a participação ativa no processo de aprendizagem desenvolvendo nos 
participantes: 



 

 Um processo coletivo de debates e reflexões; 
 A coletivização do conhecimento; 
 A interpretação do conhecimento na realidade dos participantes e no despertar do 

seu papel como mediador de processos grupais. 
 A reflexão crítica e ativa. 

 
 
 1ª Etapa - Formação de Formadores (40 horas/aula em sala de aula) 

 2ª Etapa – A Multiplicação dos conhecimentos e Saberes (20 horas/aulas em 

campo) 

Módulos: 

- A mediação de processos grupais; 
- Desenvolvimento Territorial, Economia Solidária, participação e poder local 
- Multiplicando os Conhecimentos “Introdução ao Desenvolvimento Territorial” 

 
Módulo I – A mediação de processos grupais (30horas/aulas)   

Noções de Grupo; Conceitos; Tipos de grupos; A Dinâmica do Grupo; Conceitos e 
pressupostos sobre jogos, vivências e dinâmicas de grupo; Orientações para o 
processo de transformação, criação e recriação de jogos, vivências e dinâmicas de 
grupo para abordagem de conteúdo; Motivando a criatividade intrínseca do facilitador 
para criação e adaptação de metodologias; Acompanhamento e Avaliação de 
processos grupais; Orientações para o processo de realização de oficinas e encontros 
grupais; Planejamento e execução de atividade com grupo; planejando a ação para 
atuar como multiplicador (a). 
 

Módulo II – Desenvolvimento Territorial, Economia Solidária, participação e 

poder local (10 horas/aulas) Participação e Gestão Social: 

Evolução conceitual de Desenvolvimento; Conceito de desenvolvimento humano, 
território, espaço e sustentabilidade; Instâncias de participação cidadã; Noções de 
planejamento participativo, políticas públicas de desenvolvimento; Temas e atores em 
um cenário de mudanças; Entendendo a realidade local; Proatividade; Cidadania, 
gênero, etnia e capital social – igualdade de oportunidades para todos; Comunicação; 
Metodologias participativas de gestão e controle social; Indicadores, instrumentos de 

participação local. 
 

Módulo III – Multiplicando os Conhecimentos “Introdução ao Desenvolvimento 

Territorial” (20 horas/aulas) 

Momento de realização de um curso em cada município pelos participantes, ou seja, 
sua prática como multiplicadores de processo. A ação será realizada até a 2ª semana 
do mês de setembro conforme planejamento elaborado no período do curso. 
 

 
Aguardamos sua inscrição! 

Boa Sorte. 
 

 
 


