
 

 

MOVIMENTO TRATADO CIDADÃO - SANTA MARIA/RS 

Movimento Tratado Cidadão (MTC) é um movimento que iniciou em 2010 na sociedade de 
Santa Maria e região que visa facilitar a oferta de práticas a todos os estudantes dos cursos de 
graduação nas respectivas áreas de formação junto das organizações de produção de bens e 
serviços. Para tanto, busca reconhecimento e apoio nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
para potencializar a aproximação entre teoria e prática, antes da Colação de Grau, quando as 
instituições entregam o recém-formado a sociedade e declaram em ato público: “Podeis 
exercer a profissão!”  

Na visão deste cenário a proposta do MTC foi acolhida e institucionalizada pela UFSM na Pró-
reitoria de Graduação. Deste lugar, busca dialogar com os gestores, técnico-administrativos, 
professores e estudantes das diferentes unidades com o objetivo de sensibilizá-los para a 
construção permanente deste movimento.  

O foco do MTC é incentivar o aprimoramento profissional com a oferta de prática orientada e 
necessária a todos os graduandos, tendo em vista a aquisição das competências profissionais e 
de cidadania para atuação de qualidade no mundo do trabalho na produção de bens e serviços 
a população em geral. 

O MTC é movimento que busca diálogo, reconhecimento e apoio também junto a empresas e 
organizações de Santa Maria e região que produzem bens e serviços para atender as 
necessidades e demandas da população local e regional para que identifiquem espaços nos 
seus processos de produção passíveis de uma experiência de prática para estudantes de 
graduação. O espaço deve se prestar para estudo e execução de um projeto/trabalho de 
interesse funcional e organizacional que auxilie na perspectiva da educação permanente e 
aprimoramentos dos processos e resultados. 

Estratégias do Grupo Movimento Tratado Cidadão (GMTC): reuniões semanais na busca 
permanente de diálogo com todos os atores que labutam por mais qualidade de vida para 
todos. Busca, no momento, o reconhecimento/institucionalização do MTC em Santa Maria e 
região através de “Projeto Padrão” para as diferentes IES com adequação às suas realidades e 
de “Termos de Adesão” às organizações de produção de bens e serviços, para participação, 
identificação e oferta de espaços de prática para estudantes de graduação. As instituições e 
organizações inseridas neste movimento proposto pelo MTC recebem um selo de cidadania. 

 

Aos gestores, professores e técnico-administrativos, sugere: 

 - incentivo a trabalhos práticos orientados, que fortaleçam os programas dos Cursos de 
Graduação junto da sociedade;  



- desenvolvimento de projetos de extensão com práticas orientadas; 

- participação nas edições dos fóruns anuais do Tratado Cidadão (TC), com apresentação 
destes trabalhos, demonstrando a interação entre IES e as demandas da sociedade em geral; 

- demandar aos estudantes aplicação de temas teóricos ministrados nas salas de aula, atentos 
ao processo de construção de conhecimentos e da formação de cidadania; 

- avaliação e debate nas edições dos fóruns do Tratado Cidadão, dialogando com os 
estudantes. 

 

Aos estudantes, sugere: 

- manter-se informados e cientes da importância da experiência prática ainda na graduação; 

- buscar orientação e espaços de vivências no mundo do trabalho com realização de trabalhos 
acadêmicos orientados com metodologia científica; 

- participar das edições dos fóruns anuais do TC, além da apresentação de seus trabalhos; 

- identificar e fortalecer seu perfil cidadão. 

 

Aos gestores, empresários e produtores de bens e serviços em geral, sugere: 

- identificar suas necessidades e transformá-las em espaço de prática para realização de 
trabalho por estudantes de curso de graduação; 

- aderir ao MTC assinando o Termo de Adesão e participando do movimento dentro e fora da 
organização; 

- identificar e ofertar espaços de vivência de práticas em áreas de interesse da sociedade para 
estudantes de cursos de graduação; 

- colocar suas demandas para foco de trabalhos acadêmicos; 

- atuar como conselheiro, membro das mesas conselheiras e debatedor nas edições dos fóruns 
do TC. 

 

Mais informações: 

Site: http://www.tratadocidadao.com.br/  

Facebook: https://www.facebook.com/TratadoCidadao/  

E-mail: participe@tratadocidadao.com.br  
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