
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
FACULDADE DE MEDICINA – FAMED 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 

EDITAL 02/2019- FAMED/UFAL (ERRATA EM 07 DE MARÇO) 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA QUINTA TURMA DO CURSO REALIDADE BRASILEIRA 

 

A Faculdade de Medicina torna pública, pelo presente Edital, a realização do Processo Seletivo para quinta turma do Curso 

Realidade Brasileira. 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado sob a responsabilidade da Faculdade de Medicina – 

FAMED, e coordenação pedagógica do curso: 

1º. A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1)  

2º. Documentos necessários para inscrição: 

- Carta de intenção do candidato (descrever brevemente o que o motivou a fazer o curso); 

- Declaração de anuência/indicação da organização da qual participa devidamente assinada; 

3º. A seleção constará da avaliação da documentação do candidato/a.  

2 DAS VAGAS  

2.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital oferecerá um total de 50 vagas, distribuídas aleatoriamente entre os 

movimentos sociais/sindicais e outros, que concorrerem para o pleito. 

3 DAS INSCRIÇÕES  

Procedimentos para realização e confirmação da inscrição. 

Período de Inscrição: de 11 de fevereiro a 15 de março de 2019. 

Horário de Inscrição: das 09:00 as 16:30 horas ou pelo e-mail: medna.pc@gmail.com. O e-mail deverá ter o título 

“SELEÇÃO QUINTA TURMA DO CRB 2019” 

Local de Inscrição: Secretaria da Faculdade de Medicina, Campus A.C. Simões. 

Divulgação do Resultado: 30 de março de 2019. 

Matrícula: até 05 de abril de 2019.  

 Início das aulas: 05 e 06 de abril de 2019. 

 
3.1 A inscrição do candidato implicará na ciência e na subentendida aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

4 DO FUNCIONAMENTO DO CURSO: 

O curso será organizado em 08 módulos presenciais, um final de semana por mês em horário integral de 8h às 19h na 

sexta e de 8h às 16h no sábado, com intervalos para almoço. Em cada módulo será estudada a obra de um pensador brasileiro, 

mediado por um facilitador convidado para trabalhar a temática. Deverá ser produzido um trabalho final com a síntese dos 

conteúdos apreendido ao longo do curso. A metodologia compreende ainda núcleos de trabalho proporcionando maior 

participação, divisão e realização de tarefas práticas, rodas de conversa, trabalhos em pequenos grupos, leitura de textos, 
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debates e exposições dialogadas. É obrigatória a participação em 75% dos módulos para obtenção do certificado como curso de 

atualização, com uma carga horária total de 140hs. 

 
5 PUBLICO REFERENCIADO 

Militantes de movimentos populares, organizações, e pastorais sociais, movimento estudantil, movimento sindical, 

profissionais vinculados aos trabalhos de educação popular e saúde.  

 
6 SOBRE O CURSO 

O Curso Realidade Brasileira - CRB nasceu em 2001, devido a percepção da necessidade de se retomar a formação de 

militantes de forma sistemática, voltando-se a pensar o Brasil e o Projeto Popular com a viabilidade do Brasil-Nação, suas 

potencialidades e a formação histórica, social, cultural e econômica do seu povo. Pouco a pouco o Curso foi ganhando vida em 

todos os Estados do país e hoje já se soma mais de 60 turmas realizadas. 

Diante das ofensivas provocadas pelo capitalismo, sentimos a necessidade de retomar a prática do estudo sócio-

cultural-político-econômico também aqui em nosso estado, afim de contribuir para o despertar da consciência crítica, pensar o 

Brasil e sua organização popular. E para isso nos aportamos aos diversos estudiosos brasileiros que contemplam em suas obras 

as mais diversas especificidades da construção de nosso país. Sobretudo aqueles que nos ajudam a compreender também a 

realidade de Alagoas, como Dirceu Lindoso, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Caio Prado Jr, Darcy Ribeiro, Paulo Freire 

entre outros. 

Dessa forma, em 2012 demos o primeiro passo em Alagoas com a realização da 1ª turma do Curso de Realidade 

Brasileira – CRB. Tivemos a participação de militantes de diversos movimentos sociais, grupos populares e sindicatos 

Alagoanos, entre outros e compreendemos a necessidade de continuar esta caminhada. Agora em 2019 estamos começando o 

processo de abertura da 5ª turma, alcançando outros movimentos e organizações populares e fortalecendo os que já se 

tornaram parceiros nesse processo. 

 

7 OBJETIVOS  

Objetivo Geral: 

Contribuir para a formação de militantes,  lideranças, educadores e estudantes que desejam aprofundar seus conhecimentos 

socio-politicos, afim de qualificar sua atuação enquanto sujeito crítico-histórico, na sociedade brasileira e alagoana. 

 
Objetivos específicos: 

- Estudar a realidade sócio-histórica (econômica, política, cultura) do Brasil, utilizando como guia os principais pensadores 

brasileiros e suas abras, segundo o processo metodológico da Educação Popular Freiriana. 

- Elevar o nível sociocultural e intelectual das lideranças participantes do curso, alcançando através desses, a base das 

organizações e movimentos sociais do campo e da cidade. 

- Socializar conhecimentos e experiências entre professores, estudantes, educadores/lideranças dos diferentes movimentos, 

entidades, organizações políticas, pastorais sociais, sindicatos e grupos que compartilham desse espaço de formação. 

- Promover um saber coletivo sobre a realidade do Brasil relacionando o conhecimento teórico, o saber popular e a prática 

militante para aprofundar o estudo e a ação em torno do Projeto Popular para o Brasil. 
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8 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS/MÓDULOS 

1-  Análise de conjuntura; Educação popular libertadora. Pensador: Paulo Freire - CH 16hs; 

2- Formação cultural, econômica e étnica do povo brasileiro. Pensadores - Darcy Ribeiro / Gilberto Freire, Florestan Fernandes 

e Karl Marx. CH 16hs; 

3- Formação Social e Econômica do Brasil: da colonização ao capitalismo dependente. Pensadores - Caio Prado Jr. E Celso 

Furtado. CH 16hs; 

4- A questão agrária no Brasil e a luta pela terra. Pensadores - Jacob Gorender e João Pedro Stedille. CH 16hs 

5- A questão urbana no Brasil, trabalho e movimento sindical e urbano. Pensadores - Milton Santos, Ermínia Maricato; Armando 

Boito e Marcio Pochmann. CH 16hs; 

6- A Revolução Brasileira e o Projeto Popular. Pensador- Florestan Fernandes. CH 16hs 

 
9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 

 

 

Maceió/AL, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

Comissão organizadora: 

Maria Edna Bezerra – UFAL/FAMED 

Maria Inês Marcelino– Consulta popular 

Malba Vieira Torres – NUSP 

Rosilene Florêncio – MOPS 

Rosangela Santos – Consulta popular 

Margarete Pereira – UFAL/NUSP 

Vicente Oliveira – Sindicato dos Urbanitários 

Jose Lucas Soares Nunes – MST 

Maria Aparecida – SINDPREV 

Franqueline Terto  dos Santos – MST 

Franklyn Diego de Souza – Sindicato dos Urbanitários 

José Jackson Araújo da Silva – DCE 
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ANEXO I: 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

                 CURSO REALIDADE BRASILEIRA, ALAGOAS, QUINTA TURMA  

 

NOME:__________________________________________________________________________ 

 

SEXO: MASCULINO (   ) FEMININO (   )                     DATA NAS. ________________ 

CPF:_______________________________________RG:______________________________ 

 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________

__________ 

 

COMPLEMENTO:___________________________________BAIRRO:___________________ 

CIDADE:_____________________________________________UF:__________________ 

 

E –MAIL:____________ ___ 

 

TELEFONE CELULAR: _______________________TEL.RESIDENCIAL:_________________ 

 

MOVIMENTO/SINDICATO EM QUE ATUA: ____________________________________ 

 

 

FORMAÇÃO: _____________________________________________________________________ 

POSSUI VÍNCULO EMPREGATICIO? SIM (  ) NÃO (  ) 

EM CASO AFIRMATIVO, ONDE E QUE CARGO OCUPA? 

____________________________________________________________________________ 

 

JUNTO À FICHA DE INSCRIÇÃO ANEXE UMA CARTA DE INDICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU 

MOVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPA E UMA CARTA DE INTENÇÕES SUA, EXPLICITANDO 

SEU INTERESSE EM PARTICIPAR DO CURSO.  

 

. 

_________, ________, 2019,______________, ALAGOAS 

 

 

 

ASSINATURA: _______________________________ 


