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EDITAL NO 01/2019/FAD/UERN

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE
EXTENSÃO "Direito e História: formação política na comunidade Quilombola
do Jatobá (Patu/RN)", cuja execução ocorrerá nos semestres 2019.1 e 2019.2.

CONSIDERANDO que a extensão Universitária consiste num processo
interdisciplinar educativo, cultural, científico e politico que promove a interação
transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, nos
moldes do art. 1 0, 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
açóes processuais contínuas de caráter educativo, social, cultural ou
tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado, conforme estabelece
o art. 70, do Regulamento Geral da Extensão da UERN, aprovado pela
Resolução 14/2017 - CONSEPE;

CONSIDERANDO a importância da propositura e execução de açóes
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: formação política na comunidade Quilombola
do Jatobá (Patu/RN)", vinculado ao Curso de Direito do Campus Central, torna
público que estão abertas as inscrições para a seleção de alunos do Curso de
Direito da FAD/UERN e do Curso de História da FAFIC para integralização da
equipe executora do projeto nos semestres 2019.1 e 2019.2.

DO PROJETO

Art. 1 0. O Projeto de extensão "Direito e História: formação política na
comunidade Quilombola do Jatobá (Patu/RN)' tem como meta proporcionar a
formação política da comunidade Quilombola do Jatobá' a partir de uma
educaçáo libertadora que possibilite aos seus moradores uma reflexão crítica
sobre suas demandas, bem como o conhecimento de direitos que lhes são
inerentes e a forma de exercê-los.

Art. 20. São objetivos específicos dessa açào extensionista: conhecer a
comunidade e suas principais demandas; formar os discentes e docentes
envolvidos na proposta; preparar o material de apoio para a atuaçào na
comunidade; possibilitar a comunidade pensar por si própria os processos que



os afetam, os seus direitos e a forma de reivindicá-los junto a terceiros ou
poder público, a partir de sua organização política.

DAS INSCRIÇÕES:

Art. 30. As inscrições serão realizadas no período de 28 de agosto a 30 de
setembro de 2019, no Departamento de Direito, das 7:30 às 10:30 e das 19:00
às 21:30.

Art. 40. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados do 1 0 ao 80
periodo do curso de direito da Faculdade de Direito, e do 1 0 ao 70 período 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, no semestre 2019.1.

DAS VAGAS

Art. 50. Serão ofertadas 05 vagas para estudantes do curso de direito e 02
vagas para estudantes do curso de História.

DO PROCESSO SELETIVO

Art. 60. O processo seletivo de interesse deste Edital será realizado no dia 02
de setembro de 2019, na sala dos professores do Departamento de Direito da
Faculdade de Direito do Campus Central, a partir das 8:00 horas, sendo
constituído de uma única etapa: uma entrevista (na qual pode o candidato
obter nota de zero a dez, com duração de até 20 minutos e cuja sequência de
chamada obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos candidatos).

Art. 70 . O processo seletivo será realizado por uma comissão composta pela
coordenadora do projeto, professora Rosimeiry Florêncio de Queiroz
Rodrigues, e pelos professores Lemuel Rodrigues da Silva e Veruska Saynora
de Góis.

Art. 80. Na entrevista, serão analisados os seguintes aspectos: interesse em
participar do projeto (3,0), disponibilidade de tempo (3,0) e conhecimento do
candidato acerca do tema do projeto (4,0).

DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 90. A nota obtida na entrevista definirá a ordem de classificação.



Art. 10. Serão aprovados os candidatos que obtiverem as melhores médias,
observando-se o número de vagas destinadas a cada curso prevista no art. 50
deste edital.

Em caso de empate, será considerada a maior nota acerca do
conhecimento do tema do projeto.

& 20 Permanecendo o empate, obterá a vaga o candidato com maior idade.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Art. 11. O resultado com a lista dos alunos selecionados será divulgado no
mural da Faculdade de Direito no dia 02 de setembro de 2019.

DA CERTIFICAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO ALUNO

Art. 12. São obrigações do discente participante:

Disponibilidade para participar de todas as atividades do projeto (os
encontros ocorrem às terças feiras às 10 horas e atividades na
comunidade são realizadas aos sábados);

II. Contribuir na elaboração de relatórios parciais e relatório final;

Art.13. Os certificados serão emitidos após apreciação do relatório final junto a
Pró-Reitoria de extensão da UERN, estando condicionada a participação de
75% (setenta e cinco por cento) de toda a carga horária registrada para a
execução das atividades programadas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Durante o desenvolvimento das atividades do projeto, a coordenação
do projeto "Direito e História: formação política na comunidade negra rural Vila
esperança (Baraúna/RN)" poderá convocar alunos selecionados, respeitada a
ordem de classificação, par suprir eventuais desistências de discentes
participantes.

Art. 15. Os casos regulados pelo presente edital, em que houver omissão ou
forem duvidosos serão resolvidos pela coordenação do projeto.

Mossoró/RN, 27 de agosto de 2019.

Proe. Rosimei or io de Queiroz Rodrigues
Coordenadora do Projeto de Extensão

"Direito e História: formação política na comunidade Quilombola do Jatobá
(Patu/RN)"
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Processo seletivo do projeto "Direito e História: formação política na
comunidade Quilombola do Jatobá (Patu/RN)"

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

a) Nome:

b) Data de Nascimento:

c) CPF:

d) RG: ÓrgãoExpedidor:

e) Endereço:

Complemento: Bairro:
CEP: Cidade:
Telefone: Celular:
Email:

Declaro estar de acordo com as normas definidas no edital no
/2019/FAD/UERN.

Mossoró/RN,

Assinatura do candidato


