UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL 003/2015-PREX
FORMAÇÃO DE CADASTRO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PROJETO
UNIVERSITÁRIO AEROMÓVEL - 2015
A Pró-reitoria de Extensão - PREX, da Universidade de Taubaté - UNITAU, no uso de suas
atribuições, torna pública a abertura de inscrições para participar do Projeto
Universitário Aeromóvel – Estágio de Chefia e Liderança, promovido pela 12ª Brigada
de Infantaria Leve (Aeromóvel), bem como estabelece as disposições relativas à
realização de processo seletivo.
DISPOSIÇÕES GERAIS

01 – O objetivo do Estágio de Chefia e Liderança é apresentar a carreira das Armas para o
público acadêmico, visando a formação de uma massa crítica, desenvolver atributos da
área afetiva, importantes ao Líder do novo milênio, e desenvolver o espírito de liderança no
meio universitário, destacando o modelo adotado no Exército Brasileiro.
02 – Os alunos terão contato com as seguintes atividades: momentos cívicos,
acampamento, demonstração de técnicas de combate, remo de guerra, orientação,
técnicas de transposição de obstáculos, equitação e técnicas de realização de tiros.
03 - Os alunos interessados em participar do Estágio de Chefia e Liderança deverão ter
disponibilidade de tempo nos períodos da manhã, tarde e noite. O Estágio acontecerá nos
dias 12 e 13 de setembro de 2015, sábado e domingo, na 12ª Brigada de Infantaria Leve
Aeromóvel, Rua Marquês do Herval, 109, Centro, Caçapava – SP.

04- A Equipe UNITAU será composta por 20 alunos, sendo 10 (dez) alunos do sexo
masculino e 10 (dez) do sexo feminino, procurando-se diversificar ao máximo, a formação,
garantindo a multidisciplinaridade.
05 – As despesas serão custeadas pela UNITAU e pela 12ª Brigada de Infantaria Leve
(Aeromóvel).
06 – O período de inscrição para formação e atualização de cadastro para a seleção será
de 22 a 31 de agosto de 2015, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00 às 11h30 e
das 14h30 às 17h30, na Secretaria da Pró-reitoria de Extensão, Avenida 9 de Julho, 199,
Centro, Taubaté.
07 – Para inscrição, será necessário preencher, assinar e protocolar os seguintes
documentos que fazem parte desse edital:
* Ficha de Inscrição Universitário Aeromóvel
* Ficha de Inscrição Unitau
* Termo de Responsabilidade
* Contrato de Cessão de Uso de Imagem
O conteúdo das Fichas e dos Termos servirão de parâmetro para uma pré-seleção dos
candidatos. A formalização da participação no processo seletivo, com a assinatura das
Fichas de Inscrição, implicam na aceitação integral dos termos do presente edital. Caso
haja maior procura que o número de vagas, serão escolhidos aqueles que estão nas
últimas séries em ordem decrescente.
08 – A divulgação do resultado final da seleção acontecerá no dia 02 de setembro de
2015, no site da UNITAU www.unitau.br.

09 – Os participantes que atuarem integralmente e com aproveitamento, nas diferentes
etapas de atividades, farão jus a Certificado de participação, que poderá ser utilizado
como atividade complementar, conformes normas do seu curso superior.
10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitora de Extensão em conjunto com o
professor coordenador da equipe.

Taubaté, 21 de agosto de 2015.

Prof. Dr. MARIO CELSO PELOGGIA
Pró-reitor de Extensão

