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E D I T A L Nº 01/2021  

SAPEREAUDE/FAD/UERN  

 

A    Coordenação e a Comissão de Seleção do 

Projeto de Extensão “SAPERE AUDE - 

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS NA 

ADVOCACIA” torna público o edital 01/2021 que 

disciplina o processo de inscrição e seleção de discentes 

do curso de Direito da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e de outras IES para 

participarem do presente projeto ao longo dos semestres 

letivos 2020.2 e 2021.1.  

 

 

1. DOS OBJETIVOS  

 

1.1 – O presente projeto de extensão tem por objetivo compreender as práticas advocatícias, 

além de promover a integração teórico-prática entre os discentes e os advogados, com o 

objetivo de desenvolver experiências relevantes em escritórios de advocacia.  

 

1.2 – Identificar novos produtos relacionados à advocacia, fomentando debates e publicizando 

essas informações aos profissionais da área.  

 

1.3 – Apontar novas tecnologias à disposição da advocacia, relacionando e criando novas 

soluções para o exercício otimizado dos escritórios.  

 

1.4 – Equipar e desenvolver ferramentas de empreendedorismo jurídico nos discentes, para que 

haja uma vivência concomitante entre a realidade universitária e a realidade profissional, a fim 

de formar profissionais completos.  
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2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

 

2.1 – Poderão se inscrever os discentes que estejam entre o 1º e o 10º período do curso de 

Direito de qualquer instituição de ensino reconhecida pelo MEC, considerando-se a partir do 

semestre acadêmico 2020.2; 

 

2.2 – A primeira etapa da seleção consiste no preenchimento do formulário disponível em: 

https://forms.gle/HpMF2GS5cG9488bXA   

 

2.3 – O formulário poderá ser preenchido entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2021;  

 

2.4 – A partir do preenchimento do formulário, os alunos pré-selecionados serão convidados 

para se reunir com a comissão de seleção, entre os dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, para a 

realização da segunda etapa de seleção, uma entrevista. 

 

 

3. DO NÚMERO DE VAGAS   

 

3.1 – O projeto de extensão oferta o número de até 20 vagas, sendo 16 destinadas aos alunos 

da FAD - UERN e 4 destinadas a alunos externos, de outras IES.  

 

3.2 – O número de vagas poderá ser alterado a depender do número de discentes interessados 

no projeto.  

 

 

4.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 

4.1- A lista dos discentes pré-selecionados na primeira etapa (preenchimento do formulário), 

será divulgada até o dia 24 de fevereiro de 2021. 

 

4.2- O resultado final da seleção será divulgado até o dia 01 de março de 2021. 
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5. DA CERTIFICAÇÃO       

 

5.1 – É necessária uma disponibilidade semanal de 08 horas.  

 

5.2 – Com o término de dois semestres, terá direito ao certificado emitido pela Proex (Pró-

Reitoria de Extensão), os discentes que tenham participação mínima de 75% nos encontros e 

entregue um relatório final, que poderá ser substituído por um artigo.   

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

6.1- Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela coordenação do presente projeto de 

extensão.  

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade  

Coordenador do Projeto de Extensão  

 

 

 

Mossoró (RN), 18 de fevereiro de 2021.  


