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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA SEMEAR 

 

O Programa Semear é uma iniciativa da Associação Cultural Pisada do Sertão com 

o apoio da Fundação Itaú Social, por meio do Programa Missão em Foco e tem como 

objetivo despertar o potencial dos atores sociais para a construção de um território 

educativo a partir do trabalho em rede que contribua com o desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes do sertão paraibano.   

O Programa Semear é um convite para pensar a articulação em rede, a partir da 

aproximação entre diferentes atores sociais, criando ambiência para dialogar com os 

desafios e oportunidades do território, buscando estratégias de potencializar o trabalho 

coletivo, estimulando a corresponsabilidade que contribua para a proteção social e garantia 

de direitos da criança e do adolescente. 

No ano de 2019 o Programa Semear terá como foco estimular o compartilhamento 

de saberes, a colaboração recíproca, a convivência comunitária e a aprendizagem vivencial 

a partir das potencialidades existentes no território que resulte na produção de um guia 

local de oportunidades educativas. 

 

Quem pode se inscrever? 

O Programa Semear é destinado para profissionais que atuam nas políticas públicas 

de educação, assistência social, cultura, conselhos setoriais e de direitos, organizações da 

sociedade civil, líderes comunitários e pessoas com interesse em aprimorar sua atuação 

profissional e articulação no território.  

 

Como será a formação?  

 

A metodologia da formação valoriza a aproximação entre teoria e prática, parte das 

experiências dos participantes e estimula a troca e a construção coletiva do conhecimento, 

favorecendo um espaço horizontal e igualitário onde todos aprendem e ensinam. 

Fundamentado na andragogia e aprendizagem vivencial partindo do olhar para as 

oportunidades, enxergando as potencialidades locais como estratégia de transformação 

social do território sertanejo, evidenciadas por meio de exposições dialogadas, exercícios 

práticos. 
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 Os encontros serão mensais e estarão distribuídos em oito módulos com carga 

horária total de 120 horas, sendo 60 horas presenciais e 60 horas em atividades práticas no 

território. Como produto da formação, os participantes deverão elaborar um guia local de 

oportunidades educativas.  

Receberá certificado de conclusão os participantes que obtiverem no mínimo 70% 

de frequência e que apresentem juntamente com a representação do seu município o Guia 

de Oportunidades Educativas. 

 

Visão Geral do Programa 
 

I Módulo: Identidade, pertencimento, apropriação e participação no território 

Data: 23 de abril das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 

Local: Poço de José de Moura 

 

II Módulo: Mapeando afetivo: um novo olhar para as relações no território  

Data: 21 de maio das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 

Local: A definir um dos municípios participantes 

 

III Módulo: Território Educativo: espaço de convivência e aprendizagem 

Data: 11 de junho das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 

Local: A definir um dos municípios participantes 

 

IV Módulo: Ciranda de saberes: diálogos e conexões em rede 

Data: dia 16 de julho das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas  

Local: A definir um dos municípios participantes 

 

V Módulo: Construindo um plano de ação: a estratégia transformadora em prática 

Data: dia 13 de agosto das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas  

Local: A definir um dos municípios participantes 

 

VI Módulo: Trilhas da cidadania: o diálogo com a comunidade 

Data: dia 17 de setembro das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 

Local: A definir um dos municípios participantes 

 

VII Módulo: Ações multiplicadoras: um território em movimento 

Data: 22 de outubro das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas  

Local: A definir um dos municípios participantes 

 

VIII Módulo: Vivencias Educativas 

Data: 19 de novembro das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 

Local: A definir um dos municípios participantes 

 

Avaliação e cerimônia de entrega de certificados 

Data: 03 de dezembro das 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 

Local: Poço de José de Moura 
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Como se inscrever?  

 

 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas de 19 a 29 de março de 2019 

pelo no link: https://goo.gl/forms/MvR6yWBsmW8HRMBu1 

 

Como serão selecionados os participantes? 

 

O Programa Semear selecionará 40 participantes, considerando o preenchimento da 

ficha de inscrição disponível no link https://goo.gl/forms/MvR6yWBsmW8HRMBu1 

respondida/enviada até o dia 29 de março de 2019, no qual será analisado o perfil social 

dos inscritos, exercício de liderança, comprometimento social, espírito solidário, 

humanização na prática laboral, abertura para o diálogo colaborativo e construção coletiva 

de estratégias de atuação em rede, bem como o perfil e a habilidade de agente 

multiplicador, capaz de disseminar ideias e ações no território onde atua e assim, contribuir 

para a construção de um território educativo.  

 

O resultado do processo seletivo será divulgado no Site da Pisada do Sertão 

www.pisadadosertao.org no dia 03 de abril de 2019. 

 

Maiores informações ou esclarecimentos sobre este edital ligue: 83 – 9 9655-9310 

 

Poço de José de Moura – PB, 19 de março de 2019. 
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