
PROJETO_DE_ENSINO 
Humanidades Digitais: pensar o campo jurídico" 

 
  

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº __/2021 

 

 
A Professora Veruska Sayonara de Góis, no uso de suas atribuições,   

 

CONSIDERANDO o resultado da análise das Propostas de Projetos de Ensino pela Comissão 

Permanente de Ensino (CPE/PROEG) para o semestre 2020.2, e a aprovação do Projeto intitulado 

"Humanidades Digitais: pensar o campo jurídico" (Edital Nº 101/2020/PROEG: 

http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2020/11/Edital-101.2020-PROEG-resultado-da-

an%C3%A1lise-dos-pegs-2020.2.pdf); 

CONSIDERANDO a previsão de 45 (quarenta e cinco) vagas para discentes; 

 

 

RESOLVE tornar público processo seletivo de 45 discentes do curso de Direito/FAD 

da UERN/Mossoró regularmente matriculados/matriculadas, sob os seguintes critérios: 
 

1. Requerimento de inscrição: 

(a) através do formulário 

 https://docs.google.com/forms/d/117WdRYuYpTtMXvVwY39ILpYfCzMhSE7irQ_obMLqDq

4/edit, no período de 01/03 a 15/03;  

(b) com apresentação de Histórico ou declaração de matrícula no curso de Direito da UERN 

– Campus Central (formato PDF),  

(c) e elaboração de um texto sobre a relação entre Direito e tecnologia (disponível no site da 

FAD), que: 

(c.i) explicite a sua motivação/ interesse em participar do projeto; bem como sua disponibilidade 

e aptidão para desenvolver as atividades (tempo de que dispõe); 

(c.ii) dialogue com o texto Direito e tecnologia (POLIDO, Fabrício; BRANDÃO, Luíza; 

ROSINA, Mônica Steffen. Direito e tecnologia. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; 

FEFERBAUM, Marina (Coords.). Metodologia da pesquisa em Direito. SP: Saraiva, 2019); 

disponível no site da FAD; 

 

2. Avaliação do texto (clareza, capacidade de argumentação e fundamentação na escrita) e da 

motivação pessoal; 

 

3. Adesão aos termos de trabalho do grupo, com comprometimento e disponibilidade para as 

atividades do projeto (75% de frequência). 

 

4) O resultado será publicado no dia 25 de março de 2021, devendo o corpo discente selecionado 

preencher e assinar documentos concernentes à participação no projeto. 

 

 

Mossoró – RN, 01 de março de 2021. 

 
Veruska Sayonara de Góis - Mat. 03286-7 
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