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EDITAL Nº 04/2018/FAD/UERN  

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O “CURSO DE 

FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

– TURMA DE MOSSORÓ”.  

  

CONSIDERANDO que a formação em métodos autocompositivos possui grande 

relevância para a resolução de conflitos judiciais e extrajudiciais. 

Em se tratando de conflitos que envolvem direitos individuais indisponíveis, e que se 

visualiza a resolução consensual de conflitos para viabilizar a garantia dos direitos sociais 

e fundamentais, a Justiça Restaurativa e suas práticas emergem como opção interessante 

de atuação. Para tanto, a formação técnica neste tipo de método autocompositivo é 

importante. É preciso a habilitação de profissionais do Ministério Público, Universidades 

e Políticas Públicas para atuarem como facilitadores de círculos de justiça restaurativa em 

procedimentos ministeriais, que viabiliza a difusão da atuação autocompositiva, 

contribuindo para a mudança de uma cultura de atuação beligerante para uma atuação em 

que sejam considerados, além do direito, os interesses e necessidades das partes 

envolvidas em conflito com foco num resultado ganha-ganha, no qual todos sairão 

satisfeitos. 

 

CONSIDERANDO que o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição – NUPA 

estará promovendo na Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Mossoró/RN 

Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa. 

A Faculdade de Direito (FAD), sob a coordenação da Professora Elissandra Barbosa 

Fernandes Filgueira, torna público o edital para a seleção de alunos de Direito da 

FAD/UERN para participarem do referido curso.  

DO CURSO: 

Art. 1º. Objetivo do Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Justiça 

Restaurativa. 

I - Promover processos circulares em que as partes em conflito, com auxílio de 

apoiadores reflitam sobre o caso e busquem a solução consensual, além de estarem 

habilitados para realização de diferentes tipos de círculos restaurativos para prevenção de 

conflitos ou para lidar com conflitos coletivos. 

 

Art. 2º. Ementa do Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Justiça 

Restaurativa. 

I - Pressupostos centrais dos Círculos de Construção de Paz;  

II - O Círculo como espaço seguro e o papel do facilitador dos Círculos de Construção de 

Paz;  

III - Aplicação dos Círculos de Construção de Paz;  

IV - Vivência dos Círculos de Construção de Paz.  

V - Execução dos Círculos de Construção de Paz. 

 



DAS INSCRIÇÕES:  

 
Art. 3°. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados do 3º ao 6º período do 

curso de Direito da Faculdade de Direito da UERN, que satisfaçam as seguintes 

condições:  

I - apresente um bom desempenho acadêmico, com Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) não inferior a 8,0 (oito); 

II - tenha disponibilidade de horário para participar do referido curso. 

Art. 4º. No ato da inscrição o aluno deverá apresentar: 

I - Cópia de documento de identificação com foto e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

II - Comprovante de vínculo do semestre 2018.1;  

III – Histórico escolar atualizado.  

Art. 5º.  As inscrições serão recebidas no período de 01 de outubro de 2018 a 15 de 

outubro de 2018, exclusivamente por meio de uma ficha de inscrição online disponível 

na página da FAD.   

§ 1º. Em anexo, deverão ser enviados todos os documentos enumerados no art. 2º, quais 

sejam: Documento de identificação com foto e CPF; Comprovante de vínculo do 

semestre 2018.1 e Histórico atualizado, para o endereço fad.uern@gmail.com.   

Art. 6°. A inscrição será efetuada com a entrega de toda documentação enumerada via e-

mail, não sendo permitido anexar ou enviar documentos posteriormente; 

§ 1º. A inscrição incompleta ou fora dos exatos termos e exigências deste Edital será 

indeferida.  

Art. 7°. As inscrições deferidas, que cumpram todos os termos dos arts. 2º e 3º deste 

Edital, serão divulgadas em Edital complementar, em 18 de outubro de 2018. 

 

DA SELEÇÃO:  

Art. 8º. Todos os alunos que tiverem suas inscrições deferidas participarão de entrevista 

no dia 19 de outubro, no Departamento da FAD, com horário a ser divulgado em 

chamada por meio de Edital complementar, a ser publicado em 18 de outubro de 2018, 

juntamente com as inscrições deferidas.  

§ 1º. A referida entrevista, com nota máxima 10,0 (dez), levará em conta a 

motivação/disponibilidade em participar do curso.  

§ 2º. A presença na entrevista é obrigatória e o não comparecimento na data/hora 

agendadas implicará desclassificação do discente do processo seletivo.   

Art. 9º. As entrevistas serão feitas por uma banca de professores da FAD a ser definida. 

Art. 10. O processo de seleção para o Curso Básico de Práticas Restaurativas possui 02 

(duas) fases:  

I - Avaliação da documentação de inscrição nos termos dos arts. 5º e 6º deste Edital 

(ELIMINATÓRIO);   

II - Entrevista (ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO);   
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Art. 13. A classificação final do aluno será pela média aritmética obtida da soma das 

notas da entrevista atribuídas pelos membros da banca, 

Art. 14. Serão selecionados 20 (vinte) alunos do Curso de Direito da FAD/UERN, sendo 

que os 10 primeiros participarão do curso de Formação Técnica na turma 01, em 

novembro, e os 10 últimos do curso de Formação Técnica na turma 02, em dezembro. 

Todos os alunos também participarão do curso introdutório, em outubro, na FAD (Anexo 

02).  

  

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

 Art. 15. A lista dos alunos selecionados será divulgada por meios eletrônicos disponíveis 

e no mural da Faculdade de Direito (FAD) até o dia 23 de outubro de 2018.  

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:   

Art. 16. Também será divulgada uma lista de suplentes, caso algum selecionado não 

comparecer ao curso.  

 

 

Mossoró(RN), 15 de outubro de 2018. 

  

 

Profa. Ma. Elissandra Barbosa Fernandes Filgueira 

Responsável pela seleção de alunos da UERN  

Para o Curso de Facilitadores de Círculos da Justiça Restaurativa 

 

ANEXO 01 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA SELEÇÃO 

DATA PROCEDIMENTO 

01/10/2018 a 15/10/2018 INSCRIÇÕES VIA E-MAIL E ENVIO DA 

DOCUMENTAÇÃO 

ATÉ 18/10/2018 DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

DEFERIDAS  

ATÉ 18/10/2018 DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO DAS 

ENTREVISTAS 

19/10/2018 PERÍODO DA ENTREVISTA 

ATÉ 23/10/2018 RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 

 

 

 



 ANEXO 02 

 

TIPO DE CURSO PREVISÃO DE DATA E 

HORÁRIO 

PÚBLICO-ALVO 

Introdutório (8h) 24/10 e 25/10 

(à tarde) 

Todos os 20 convocados 

Formação Técnica – Turma 01 

(CH: 100h/a) 

05, 06, 12 e 13/11/2018  

 
(Das 08h30 às 12h30 e das 

13h30 às 17h30) 

1º ao 10º colocado 

Formação Técnica – Turma 02 

(CH: 100h/a) 

03, 04, 10 e 11/12/2018 

(Das 08h30 às 12h30 e das 

13h30 às 17h30) 

11º ao 20º colocado 

 

*O Curso Introdutório ocorrerá na FAD/UERN, à tarde, sendo no dia 24/10 ministrado 

pela professora Elissandra Barbosa Fernandes Filgueira abordando os aspectos teóricos 

da justiça restaurativa, e no dia 25/10, pelo professor Ramon Rebouças Nolasco de 

Oliveira falando sobre as práticas vivenciais da justiça restaurativa da UFERSA.  

*A carga-horária da Formação Técnica é de 100 h/a (sendo 40 h/a no módulo I e 60 h/a 

no módulo II). 


