
EDITAL Nº 03/2021/PROJETO DE EXTENSÃO DIREITO E 

HISTÓRIA/FAD/UERN 
Seleção de discentes para integrar o projeto de extensão “Direito e História: Contribuição 

com a organização política em Comunidades Quilombolas do RN”. 

 

CONSIDERANDO que a extensão Universitária consiste num processo interdisciplinar 

educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a 

universidade e outros setores da sociedade, nos moldes do art. 1º, do Regulamento Geral 

da Extensão da UERN, aprovado pela Resolução 14/2017 – CONSEPE; 

 

CONSIDERANDO que o projeto de extensão se constitui em um conjunto de ações 

processuais contínuas de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo 

específico e prazo determinado, conforme estabelece o art. 7º, do Regulamento Geral da 

Extensão da UERN, aprovado pela Resolução 14/2017 – CONSEPE; 

 

CONSIDERANDO a importância da propositura e execução de ações extensionistas no 

Curso de Direito do Campus Central da UERN, em articulação com as atividades de 

ensino e pesquisa, a Coordenação do Projeto de Extensão “Direito e História: 

Contribuição com a organização política em Comunidades Quilombolas do RN”, 

vinculado ao Curso de Direito do Campus Central, torna público que estão abertas as 

inscrições para a seleção de seis discentes, dentre estudantes do Curso de Direito da 

FAD/UERN e do Curso de História da FAFIC, para integralização da equipe executora 

do projeto nos semestres 2021.1 e 2021.2. 

DAS INSCRIÇÕES: 

 

Art. 1º As inscrições serão realizadas no período de 23 a 28 de julho de 2021, mediante 

envio de ficha de inscrição e documento comprobatório de matrícula para Departamento 

de Direito, através do e-mail ded@uern.br, colocando como assunto “Seleção do projeto 

Direito e História”.  

 

Art.2º Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados que cursem entre o 

segundo e o penúltimo semestre do curso de direito da Faculdade de Direito, e do curso 

de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, ambas do campus Central da 

UERN, que apresentem no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida (modelo anexo) e assinada pelo candidato 

ou procurador constituído na forma da Lei; 

II. Documento comprobatório de matrícula no Curso de Direito ou de História; 

 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 3º O processo seletivo de que trata esse Edital será constituído de uma única etapa: 

uma entrevista, com duração de até 15 minutos, que será realizada no dia 02 de agosto 

de 2021, a partir das 9 h, na forma remota, através da plataforma do Google Meet. 

§ 1º. O link para acesso a entrevista será enviado via e-mail cadastrado na inscrição. 

mailto:ded@uern.br


§ 2º. A presença na entrevista, via Google Meet, é obrigatória e o não–comparecimento 

na data/hora agendada implicará na desclassificação do aluno. 

§ 3º. A sequência na entrevista obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos candidatos. 

§ 4º. A entrevista será realizada pela coordenadora do projeto, professora Rosimeiry 

Florêncio de Queiroz Rodrigues e pelo professor do Curso de História, Marcílio Lima 

Falcão. 

 

Art. 4º A entrevista será pautada sobre o conhecimento da temática quilombola e do 

projeto, podendo o candidato obter nota de zero a dez pontos. 

 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PROPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

Art.5º O resultado da seleção será divulgado no dia 02 de agosto de 2021 na página da 

Faculdade de Direito e no Instagram do projeto, @dhcquilombolas. 

 

Art. 6º Em havendo recurso, este deverá ser encaminhado para o e-mail do Departamento 

de Direito até o dia 03 de agosto de 2021. O resultado, após apreciação dos recursos, será 

divulgado no dia 04 de agosto de 2021. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.7º A previsão do início das atividades dos discentes junto à ação de extensão, é no 

dia 05 de agosto de 2021. 

 

Art.8º Os casos regulados pelo presente edital, em que houver omissão ou forem 

duvidosos serão resolvidos pela coordenação do projeto. 

 

Mossoró, 21 de julho de 2021. 

 

 

 

Profa. Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues 

Coordenadora do Projeto de Extensão "Direito e História: contribuição com a 

organização política em comunidades quilombolas do RN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELEÇÃO DE DISCENTES PARA INTEGRAR O PROJETO DE EXTENSÃO 

“DIREITO E HISTÓRIA: CONTRIBUIÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO RN”. 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

a) Nome: 

______________________________________________________________ 

 

b) Data de Nascimento: _____/_____/______ 

 

c) CPF: _________________________________________ 

 

d) RG:______________________   Órgão Expedidor:____________  

 

e) 

Endereço:_______________________________________________________

____________________  

Telefone: ___________________________  

E- mail:_________________________________________________________ 

 

Declaro estar de acordo com as normas definidas neste edital. 

 

Mossoró/RN, ______/______/_______. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 


