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O Ilmo. Sr. Prof. Me. Romero Marinho 
Pereira, no uso de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO a publicação do resultado preliminar do Programa Insti-
tucional de Iniciação Científica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
para a edição 2019/2020, contido no memorando n.º 010/2019 DP/PROPEG/UERN, de 
12 de julho de 2019, em que o Projeto intitulado Tráfico de Drogas e Encarceramento, 
que tem como objeto de pesquisa a repercussão da política de repressão ao tráfico de 
drogas nas prisões de Mossoró, figura como aprovado; 

CONSIDERANDO a previsão de duas vagas para discentes voluntários; 

CONSIDERANDO que as indicações dos discentes pesquisadores voluntá-
rios deverão ser feitas até o dia 31 se julho de 2019. 

RESOLVE tornar pública a deflagração do processo seletivo de discentes 
da Faculdade de Direito da UERN/Mossoró matriculados entre os 3.º ao 7.º períodos, 
sob os seguintes critérios: 

A) Apresentação de Índice de Rendimento Acadêmico constante na declara-
ção de vínculo; 

B) Elaboração de um texto contendo pelo menos 20 (vinte) linhas explici-
tando os motivos do interesse em participar da pesquisa e demonstrar disponibilidade 
em harmonizar as atividades acadêmicas ordinárias e a pesquisa em relevo; 

C) A documentação acima referida deverá ser enviada até o dia 26 de julho 
de 2019, as 23h59min, para o email: romeromarinho@yahoo.com.br em formato .pdf 
juntamente com cópias digitalizadas dos documentos pessoas (RG e CPF); 

D) O resultado será publicado no dia 29 de julho de 2019, devendo o discen-
te preencher e assinar formulário fornecido pelo docente pesquisador a fim de envio 
para o PROPEG. 

Mossoró – RN, 22 de julho de 2019. 
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