
 

 

 

 

 

EDITAL PROAC Nº 06/2016 DE 25 DE JULHO DE 2016 

 

A PRÓ-REITORA ACADÊMICA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE TORNA PÚBLICO O EDITAL 

PARA O PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL: THE ETHICS OF 

HUMAN DEVELOPMENT IN THE TWENTY-FIRST 

CENTURY CITY. 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, no uso de suas atribuições, 

resolve: 

 

 Art. 1º O CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE foi convidado a participar do SEMINÁRIO INTERNACIONAL: THE 

ETHICS OF HUMAN DEVELOPMENT IN THE TWENTY-FIRST CENTURY CITY, realizado 

pelo Consórcio Oxford de Direitos Humanos, sendo a única instituição educacional 

participante localizada no Hemisfério Sul.  

O Consórcio Oxford de Direitos Humanos realiza o seminário em parceria com 

o Instituto Oxford para Ética, Direito e Conflito Armado (ELAC), a Universidade de 

Yale, a Universidade Quinnipiac e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, 

e tem como principal objetivo reunir pequenos grupos de estudantes e professores de 

todo o mundo comprometidos com a discussão sobre os direitos humanos em todas as 

suas complexidades filosóficas, legais, pragmáticas e históricas. Procura-se o diálogo 

entre os membros dos Hemisfério Sul e Norte na tentativa de compreensão das 

definições e parâmetros de direitos humanos e responsabilidade humana. 

 

§1º O Seminário acontecerá nas cidades de Nova Iorque e Connecticut - USA, 

de 23 a 30 de outubro de 2016. As atividades serão desenvolvidas na sede das Nações 

Unidas e na Universidade Quinnipiac. 

 

§2º A Toledo Prudente selecionará 2 (dois) alunos e 1 (um) professor para 

participarem do seminário. 

 

§3º O participante deverá arcar com os custos para participação no evento, 

sendo: 

a) $ 1500 dólares – valor destinado ao pagamento de hotel nas duas cidades, 

transporte entre as duas cidades, algumas refeições e despesas 

administrativas; 

b) Passagens aéreas; e, 

c) Valor para alimentação em geral e despesas extras eventuais.  

 

 

 



 

 

 

 

Art. 2º Os participantes deverão comprometer-se a estudar o material 

encaminhado pela organização do evento. A leitura de publicações, trabalhos 

científicos, livros e artigos relacionados aos temas abordados no seminário é requisito 

para participação do evento. Todo o material de apoio e o evento serão em inglês. 

 

Art. 3º Constituem requisitos para o aluno candidatar-se ao programa: 

I – Estar matriculado no curso de Direito da Toledo Prudente; 

II – Estar cursando a partir do segundo ano (3º e 4º termos); 

III – Fluente na língua inglesa (conversação e escrita); 

IV – Análise do perfil e do histórico escolar. 

 

Art. 4º As inscrições serão efetuadas no Núcleo de Estudos e Pesquisa (NEPE) 

até 09 de agosto, das 8h às 12h, das 13h às 17h e, das 18h às 22h, mediante 

apresentação de: 

I – Cópia de histórico escolar atualizado; e,  

II – Documento comprobatório de conhecimento em inglês. 

 

Art. 5º O processo seletivo terá as seguintes fases: 

a) Avaliação escrita – realização de uma redação em inglês; e, 

b) Entrevista em inglês. 

Parágrafo único. O resultado do processo seletivo será publicado no site da 

Toledo Prudente no dia 17 de agosto de 2016. 

 

Art. 6º Os casos omissos no presente edital serão deliberados pela Pró-Reitora 

Acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE. 

 

Presidente Prudente, 25 de julho de 2016. 

 

 
ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO 

Pró-Reitora Acadêmica 


