
 

 
Curso Serviços e Cidadania:  
Práticas do Terceiro Setor 

      
EDITAL de seleção 2013 

 
 
1) APRESENTAÇÃO: 
O Curso Serviços e Cidadania em práticas no Terceiro Setor visa apresentar possibilidades 
de atuação profissional e acadêmica no Terceiro Setor e também debater a contribuição das 
ONGs para o bem-estar social. Os objetivos específicos são:  

 Aprimorar a formação de graduandos e graduados nos cursos correlatos ao projeto 
Serviços e Cidadania (áreas de gestão e comunicação), tendo como referência o conhe-
cimento teórico-prático de parceiros e ONGs cadastrados no projeto;  

 Oferecer subsídios e orientação para a execução de serviços necessários ao desenvol-
vimento das ONGs paranaenses, bem como para a produção de materiais acadêmicos 
na área; 

 Refletir sobre o papel das organizações que fazem parte do Terceiro Setor, na assis-
tência social e nos serviços na área ambiental, e na construção de uma sociedade mais 
justa, solidária e igualitária; 

 Elucidar aos participantes o termo Responsabilidade Social Empresarial, destacando o 
trabalho do Instituto GRPCOM e outros cases de sucesso no Paraná e no Brasil;  

 Apresentar o Terceiro Setor como possibilidade de atuação profissional para graduan-
dos e graduados.  

 
2) PÚBLICO-ALVO: 
O Curso Serviços e Cidadania em práticas no Terceiro Setor abre vagas para alunos a par-
tir do 3º período e egressos dos cursos, oriundos de Instituições de Ensino Superior de todo o 
Brasil e residentes em Curitiba. 
 
3) DAS VAGAS: 

 Total de vagas: 30 
 Público Alvo: 

o Graduandos e recém-graduados nos seguintes cursos: Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito e Psicolo-
gia.  

 
4) CARGA HORÁRIA TOTAL: 
40 horas presenciais 
 
5) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA: 
O Curso Serviços e Cidadania em práticas no Terceiro Setor é voltado, prioritariamente, a 
aspectos práticos das organizações do Terceiro Setor, por meio de programa de orientação 
teórica e aplicada desenvolvido ao longo de três meses. Durante este período, os alunos reali-
zarão atividades práticas e participarão de aulas teóricas, sempre acompanhados dos profis-
sionais do Instituto GRPCOM – ou de profissionais parceiros. O programa contempla também 
leituras complementares e, para a conclusão do curso, a execução de um serviço que beneficie 
uma ONG cadastrada no projeto Serviços e Cidadania. Com carga horária total de 40 horas, o 
curso terá 2 (dois) grupos multidisciplinares de até 15 (quinze) alunos, que se reunirão uma 
vez por semana pelo período de 3h30min. A ausência total ou parcial do aluno em mais de 
25% das aulas implicará na sua imediata exclusão do curso. Os encontros alternarão momen-
tos teóricos e práticos de modo que, ao fim do curso, os alunos possam entregar uma assesso-



 

ria completa para a ONG selecionada. As produções serão divulgadas no site e nas mídias soci-
ais do Instituto GRPCOM.  
 
Temas teóricos abordados: 

 Terceiro Setor no Brasil 
 Sustentabilidade 
 Direito do Terceiro Setor 
 Recursos Humanos do Terceiro Setor 

 Gerenciamento de Projetos Sociais 
 Comunicação para o Terceiro Setor 
 Mobilização de recursos  
 Design thinking 

 
O grupo de alunos inscritos será dividido entre manhã e tarde. A definição do turno ocorre 
conforme escolha dos candidatos no momento da inscrição e de acordo com o número máxi-
mo de vagas para cada grupo. 
 
Calendário de aulas: 

 Aula inaugural: 11 de maio de 2013, das 8h às 13h (5h) 
 Datas: Todas as terças-feiras, no período entre 14 de maio a 16 de julho de 2013. 
 Horários:  

o Grupo da manhã – Das 8h30 às 12h00 
o Grupo da tarde – Das 14h às 17h30                              

 
6) INSCRIÇÃO E SELEÇÃO:  
As inscrições para o Curso Serviços e Cidadania em práticas no Terceiro Setor, edição 
2013, serão feitas exclusivamente na internet pelo portal do Instituto GRPCOM, no endereço 
www.institutogrpcom.org.br, no período de 09 a 30 de abril de 2013. A ficha de inscrição 
disponível no portal exige o preenchimento de formulário padrão de currículo e redação de 
um texto argumentativo que justifique seu interesse em realizar o curso. No ato de inscrição, o 
candidato também preencherá autorização de aproveitamento e cessão gratuita de direitos 
autorais, sem restrições, para publicação dos conteúdos pesquisados e produzidos durante as 
aulas práticas, em quaisquer formas de divulgação nos meios utilizados pelo Instituto GRP-
COM e demais sociedades integrantes do Grupo Paranaense de Comunicação.   
 
A seleção prevê a análise da ficha de inscrição dos candidatos. Os critérios de seleção são: 

 Consistência na justificativa e argumentação para a participação no curso; 
 Experiência profissional ou acadêmica nas áreas de gestão, comunicação e jurídica; 
 Para recém-formados, preferência por candidatos que se formaram a partir de 2008; 
 Formação de grupos multidisciplinares de acordo com os cursos indicados no item 3;  
 Disponibilidade de horário para realização das aulas teóricas e práticas. 

 
Os aprovados serão divulgados no portal do Instituto GRPCOM, no dia 03 de maio de 2013.  

 
Observações importantes:  
a) As inscrições serão avaliadas por comitê multidisciplinar composto por profissionais do 
Instituto GRPCOM; 
b) Das análises e decisões do comitê organizador multidisciplinar não caberá, sob nenhuma 
hipótese, razão ou circunstância, qualquer espécie de recurso ou modificação. 
 
7) CERTIFICAÇÃO: 
a) Estarão habilitados a receber o certificado de conclusão do Curso Serviços e Cidadania 
em práticas no Terceiro Setor os alunos que: 

 Tiverem frequência mínima de 75% da carga horária total do curso; 
 Entregarem no prazo indicado o trabalho final, individual ou em grupo (de acordo com 

definição junto à coordenação do curso), que beneficie a(s) ONG(s) selecionada(s).  
b) Os certificados serão emitidos pelo Instituto GRPCOM.  

http://www.institutogrpcom.org.br/


 

 
8) MATRÍCULAS E CUSTO: 
O Curso Serviços e Cidadania em práticas no Terceiro Setor é totalmente gratuito. A ma-
trícula dos aprovados será realizada no dia 11 de maio de 2013, data da aula inaugural, me-
diante apresentação da documentação solicitada e assinatura do contrato de prestação de 
serviços educacionais.  

Estarão habilitados para participar de todas as atividades teóricas e práticas apenas e 
tão somente os candidatos que apresentarem, no momento da matrícula, o compro-
vante de conclusão de curso superior com titulação nas áreas determinadas no item 3 
deste edital (cópia do diploma); ou, em sendo estudante, declaração de matrícula no 3º 
período do referido curso. 

9) LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 
Instituto GRPCOM: Rua Júlio Perneta, 526 – Mercês – Curitiba – PR. 
 
10) DAS CONDIÇÕES GERAIS 
a) A participação no presente Curso implica na inequívoca, irretratável e irrevogável aceitação 
das regras deste Edital.  
b) O Instituto GRPCOM, através dos seus representantes, de forma soberana, detém o direito 
de encerrar e/ou modificar pontos específicos do presente Curso, desde que constatada frau-
de, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer a integridade e 
licitude deste.  
c) A ocorrência de qualquer outra hipótese de ato ou fato não previsto neste regulamento será 
decidida, de forma irrecorrível, pelo Instituto GRPCOM e, se necessário, em conjunto com as 
Instituições de Ensino conveniadas. 
 
11) EQUIPE RESPONSÁVEL 

 Ana Gabriela Simões Borges, coordenadora de projetos do Instituto GRPCOM. 
 Clarice Lopez de Alda, diretora-executiva do Instituto GRPCOM. 
 Rafael Riva Finatti, gestor do projeto Serviços e Cidadania. 
 Christiane Kremer, colaboradora do projeto Serviços e Cidadania. 

 
Mais informações: www.institutogrpcom.org.br e servicosecidadania@grpcom.com.br. 

http://www.institutogrpcom.org.br/
mailto:lerepensar@grpcom.com.br

