
INSCRIÇÕES DEFERIDAS – HORÁRIOS DAS ENTREVISTAS 

DOS ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 

“SOCIALIZANDO O DIREITO” - EDIÇÃO 2022.1 E 2022.2 
ref. Edital n° 01/2022 Socializando/Fad/Uern c/c Edital n° 004/2022 – Proex/Uern - Programa institucional de bolsas 

de extensão - Pibex 2022 - ampla concorrência; pessoas com deficiência (PcD); e ingressantes na Uern pela categoria 

de pretos, pardos e indígenas (PPI) e  tem, dentre outros objetivos, selecionar discentes de graduação para atuarem 

nas ações de extensão aprovadas no Edital nº 011/2021 e contempladas com bolsas. 

   

A Coordenação do Projeto de Extensão “Socializando o Direito”, vinculado à Faculdade 

de Direito (FAD), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), publica 

o as inscrições deferidas e divulga os horários da entrevista, as quais ocorrerão de 

forma presencial, Sala de Reuniões da Proex/Uern localizada no Campus Central, 

BR110, Km 46, Costa e Silva,  Mossoró-RN, no dia 19 de abril de 2022 (terça) a partir 

das 10:00hrs, conforme detalhamento abaixo (por linha/ordem alfabética): 

 

LINHA 5 

NOME HORÁRIO CATEGORIA 

ANDERSON RIBEIRO DO REGO 10:00hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA 10:10hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

MATHEUS DE MEDEIROS COSTA 10:20hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

VILSON VENI BRUCH FILHO 10:30hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

LINHA 4 

NOME HORÁRIO CATEGORIA 

ERIKA DARLLEN XAVIER ARAUJO 10:40hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

JOSIVAN ANTONIO SOARES 10:50hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

LINHA 3 

NOME HORÁRIO CATEGORIA 

GUILHERME SOUSA MEDEIROS 11:00hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

ICARO ALMEIDA FARIAS 11:10hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

LARA LOUISE FERNANDES DE OLIVEIRA 11:20hrs PPI 

MARCELO TOMAZ ROCHA 11:30hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

LINHA 1 

NOME HORÁRIO CATEGORIA 

CAMILA VASCONCELOS COSTA NETO 11:40hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

DANIELLE FERREIRA NUNES 11:50hrs PCD 

YASMIN DE LIMA MOREIRA 12:00hrs AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

A presença na entrevista, a ser realizada presencialmente, é obrigatória e o não–

comparecimento na data/hora agendadas implicará na desclassificação do(a) 

candidato(a). 

 

A presença na entrevista, a ser realizada presencialmente, é obrigatória e o não  na data 

data/hota agendadas implicará na desclassificação 

 

Todos os discentes devem estar presentes no local da entrevista a partir das 10:00hrs, 

de modo que o horário estipulado abaixo é meramente tendencial, no caso de não 



comparecimento de um dos inscritos ensejará a eliminação da seleção e será chamado 

o(a) candidato(a) subsequente para entrevista. 

 

Não será permitida a participação de ouvintes na entrevista do outro candidato. Apenas a 

Banca Examinadora e o discente inscrito. 

 

As entrevistas serão feitas por pelo menos 2 (dois) professores da FAD/UERN. 

 

A classificação final do aluno será pela média aritmética obtida da soma da nota da 

entrevista dado por cada Professor(a) integrante da Banca Examinadora, nos moldes do 

Edital n° 01/2022 Socializando/Fad/Uern. 

 

A Coordenação do Projeto encaminhará à Proex a lista dos candidatos com o resultado 

(ampla concorrência; PcD e ingressantes na Uern pela categoria PPI) - nos moldes do Anexo 

VII - conforme itens 5.5, 5.6 e 5.7 do Edital 04/2022 Proex/Uern. 

 

O discente selecionado como bolsista pelo Edital n° 004/2022 – Proex/Uern deve atentar-se 

para todos deveres do bolsista e providenciar toda a documentação elencada nos itens 5.13 

e 6 do Edital n° 004/2022. 

 

O resultado do bolsista selecionado por parte da Proex ref. Edital Pibex 2022 (ampla 

concorrência; PcD e ingressantes na Uern pela categoria PPI) ocorrerá na data provável de 

20/05/222 nos moldes do Edital n° 004/2022 – Proex/Uern. 

 

O resultado final do Projeto de Extensão “Socializando o Direito” (2022.1 e 2022.2) será 

divulgado por meios eletrônicos disponíveis e ocorrerá na data provável de 23/05/22. 

 

Será publicado edital posterior para seleção exclusiva de discentes voluntários para 

atuarem na Linha 2: Direitos humanos das mulheres, gênero e educação jurídica na 

Edição 2022.1 e 2022.2. 

 

 

Mossoró, 14 de abril de 2022. 

 
 

 
Profa. Dra. Denise dos Santos Vasconcelos Silva  

Coordenadora do Projeto de Extensão “Socializando o Direito” 
 


