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EDITAL Nº 03/2018/FAD/UERN
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE
ENSINO “Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho acadêmico” – SEMESTRE
2018.1

CONSIDERANDO que o Projeto de Ensino de Graduação no âmbito da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte, caracteriza-se como um conjunto de atividades
acadêmicas vinculadas aos cursos de graduação que visa aprimorar a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem docente e discente da UERN, nos moldes do art. 1º, da
Resolução nº 33/2017 – CONSEPE;
CONSIDERANDO que o projeto de ensino constitui-se como atividade de apoio
didático-pedagógico ao processo de ensino-aprendizagem dos diversos componentes
curriculares da matriz do curso de Direito e de integração entre ensino, pesquisa e
extensão, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico e elevação da
qualidade do ensino de graduação, conforme Diretriz I da Política de Ensino constante do
PDI/UERN 2016-2026.
CONSIDERANDO a necessidade de oferecer ações de ensino que promovam o processo
de inovação da prática pedagógica nos cursos de graduação; desenvolvam a reflexão
crítica pertinente às questões de ensino-aprendizagem; que auxiliem a formação
acadêmica dos discentes, complementando o conteúdo programático dos componentes
curriculares dos cursos de graduação e que elevem a qualidade de ensino de graduação, a
Coordenação do Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho
acadêmico”, vinculado à Faculdade de Direito (FAD), da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), torna público que estão abertas as inscrições para a
seleção de alunos do Curso de Direito da FAD/UERN, para participarem de suas
atividades, as quais serão desenvolvidas no semestre 2018.1.

DO PROJETO:
Art. 1°. O Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho acadêmico”
oportuniza aos discentes a familiarização com o debate contemporâneo que diz respeito
dos rumos da pesquisa em Direito, aprofundando competências relacionadas com a
elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa em qualquer área ou tema
jurídicos, para fins de iniciação científica e/ou trabalho de conclusão de curso e envolverá
a participação voluntária dos estudantes do Curso de Direito da FAD/UERN, sendo
composto por atividades, ações e iniciativas objetivando desenvolver um conjunto de
habilidades para que o discente de graduação possa conceber o seu próprio projeto de
pesquisa científica em Direito.
Art. 2°. São objetivos específicos do Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e
prática do trabalho acadêmico” que os participantes, ao final, sejam capazes de: I -

Compreender a lógica, bem como os elementos fundamentais de uma pesquisa científica;
II - Identificar e avaliar a utilidade de um conjunto de métodos e técnicas de
pesquisa, incluindo as modernas técnicas e ferramentas de pesquisa disponibilizadas via
internet; III - Compreender e avaliar, do ponto de vista metodológico, pesquisas
científicas de terceiros; IV - Redigir trabalhos científicos de acordo com padrões
acadêmicos e éticos, sendo obrigatória a produção de pelo menos um artigo por discente
participante, para fins de publicação.
Art. 3°. O Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho acadêmico”,
contará com a participação de Professores do Departamento de Direito da FAD/UERN,
podendo ter a colaboração de docentes convidados de outros Departamentos e de outras
IES.
DAS INSCRIÇÕES:
Art. 4°. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados do 1º ao 10º 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 dos encontros presenciais, que
ocorrerão, via de regra, às quintas-feiras, no período vespertino, nas dependências da
FAD/UERN.
Art. 5º. No ato da inscrição o aluno deverá apresentar:
I - Ficha de inscrição preenchida (modelo anexo)
II - Cópia de documento de identificação com foto e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
III - Histórico Escolar atualizado;
IV - Comprovante de matrícula do semestre 2018.1;
V - Carta de apresentação redigida pelo aluno, com apresentação pessoal do discente, que
informe: qual o resumo da trajetória acadêmica e profissional? Quais são as áreas
jurídicas de seu maior interesse? Qual a familiaridade com a pesquisa acadêmica? Qual a
experiência com a pesquisa (por exemplo, elaboração/apresentação de artigos
científicos)? Já participou de Projetos de pesquisa e/ou extensão? Como surgiu o interesse
em participar desse Projeto? Qual a disponibilidade para participação do Projeto? Como
entende que pode contribuir para alcançar os objetivos do Projeto?
Art. 6º. As inscrições serão recebidas no período de 10 de setembro de 2018 a 17 de
setembro de 2018, exclusivamente através do e-mail: projetodeensinofad@gmail.com.
§ 1º. No título do e-mail deverá constar obrigatoriamente: “INSCRIÇÃO NO PROJETO
PESQUISA JURÍDICA: TEORIA E PRÁTICA DO TRABALHO ACADÊMICO
(NOME COMPLETO DO ALUNO)”
§ 2º. Em anexo ao e-mail de inscrição, deverão constar todos os documentos enumerados
no art. 5º, quais sejam: Ficha de inscrição preenchida (no formulário google); Documento
de identificação com foto e CPF (anexo ao e-mail nº 02); Histórico Escolar atualizado
(anexo ao e-mail nº 03); Comprovante de matrícula do semestre 2017.2 (anexo ao e-mail
nº 04) e Carta de apresentação (anexo ao e-mail nº 05);
§ 3º. A Carta de apresentação, prevista no art. 5º, V do presente Edital, deverá estar em
formato pdf., Times New Roman ou Arial, fonte 12 e ter, no máximo, 03 (três) laudas.

Art. 7°. A inscrição será efetuada com a entrega de toda documentação enumerada via email, não sendo permitido anexar ou enviar documentos posteriormente, nos moldes dos
arts. 5º e 6º deste Edital.
§ 1º. A inscrição incompleta ou fora dos exatos termos e exigências deste Edital será
indeferida.
§ 2º. Serão respondidos até 18 de setembro de 2018, para fins de “Confirmação do
recebimento”, todos e-mails recebidos para fins de inscrição no Projeto de Ensino
“Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho acadêmico”, cujos envios ocorreram no
período de 10 de setembro de 2018 a 17 de setembro de 2018.
Art. 8°. As inscrições deferidas, que cumpram todos os termos dos arts. 5º e 6º deste
Edital, serão divulgados em Edital complementar, em 18 de setembro de 2018.

DA SELEÇÃO:
Art. 9º. Todos os alunos que tiverem suas inscrições deferidas participarão de entrevista
que terá o seu dia, horário e local divulgados em chamada por meio de Edital
complementar, a ser publicado em 18 de setembro de 2018.
§ 1º. A referida entrevista, com nota máxima 10,0 (dez), levará em conta a Carta de
Apresentação anexada no momento da inscrição e a motivação/disponibilidade em
desempenhar as ações a serem postas em suas mais variadas etapas de trabalho, de modo
que o aluno deverá demonstrar linhas argumentativas e ideias relacionadas com o Projeto;
demonstrar disposição para leitura de textos, motivação para debates de artigos,
dedicação para elaboração de trabalhos e comprometimento na organização de eventos;
demonstrar disponibilidade para desenvolvimento das atividades e explicitação da
contribuição pretendida e dos problemas esperados no Projeto.
§ 2º. A presença na entrevista é obrigatória e o não–comparecimento na data/hora
agendadas implicará desclassificação do discente do processo seletivo.
Art. 10. As entrevistas ocorrerão entre os dias 19 e 20 de setembro de 2018, dependendo
do número de inscrições deferidas.
Art. 11. As entrevistas serão feitas por 3 (três) Professores da FAD, a serem nomeados
posteriormente, nos moldes do art. 5º, V, art. 9º e Anexo 03 deste Edital.
Art. 12. O processo de seleção para o Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e
prática do trabalho acadêmico”, possui 02 (duas) fases:
I - Avaliação da documentação de inscrição nos termos dos arts. 5º e 6º deste Edital
(ELIMINATÓRIO);
II - Entrevista (ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO);
Art. 13. A classificação final do aluno será pela média aritmética obtida da soma da nota
da entrevista dado por cada Professor, nos moldes do art. 5º, IV, art. 9º, art. 11 e Anexo
02 deste Edital.
Art. 14. Serão selecionados até 20 (vinte) alunos do Curso de Direito da FAD/UERN.

DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO:
Art. 15. São obrigações do discente participante:

I - Disponibilidade para participar dos encontros presenciais, que ocorrerão, via de regra,
semanalmente, às quintas-feiras à tarde, nas dependências da FAD/UERN, que terão
aulas teóricas, aulas práticas, debates de textos e elaboração de artigos, dentre outras
atividades, estando prevista a realização de 10 (dez) encontros por semestre, num total de
40 (quarenta) horas;
II - Disponibilidade para participar de aulas práticas, encontros, seminários, palestras,
simpósios, jornadas e colóquios previamente agendados;
III – Produzir, obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) artigo científico com temática
jurídica, sob orientação dos docentes envolvidos no projeto, para fins de publicação;
IV – Elaborar relatório das ações desenvolvidas;
Art. 16. O descumprimento de quaisquer normas, condutas, recomendações ou
compromissos aqui estabelecidos são passíveis de desligamento do aluno do Projeto de
Ensino.
Art. 17. Ao final do semestre letivo, apresentados os relatórios de atividades e entregue o
artigo científico, os discentes e os demais envolvidos (orientador(a) e colaboradores(as))
receberão certificado de participação no Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e
prática do trabalho acadêmico”, constando, título/especificação do projeto/proposta,
período de execução e carga horária.
Parágrafo único. A emissão do certificado está condicionada à apresentação do relatório
final e ao cumprimento das atividades propostas, devendo contabilizar, ainda, presença
nas atividades superior a 75% (setenta e cinco por cento) de toda a carga horária
registrada.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Art. 18. A lista dos alunos selecionados será divulgada por meios eletrônicos disponíveis
e no mural da Faculdade de Direito (FAD) no dia 20 de setembro de 2018.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Art. 19. Durante o desenvolvimento das atividades do projeto, a Coordenação do Projeto
de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho acadêmico” poderá convocar
alunos selecionados, respeitada a ordem de classificação, para suprir eventuais desistência
de discentes participantes.
Art. 20. Os casos regulados pelo presente edital, em que houver omissão ou forem
duvidosos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica:
teoria e prática do trabalho acadêmico”.
Mossoró(RN), 10 de setembro de 2018.

Profa. Dra. Inessa da M Linhares Vasconcelos
Coordenadora do Projeto de Ensino
“Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho acadêmico”

ANEXO 01

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA SELEÇÃO
DATA

PROCEDIMENTO

10/09/2018 a 18/09/2018

INSCRIÇÕES VIA E-MAIL

ATÉ 18/09/2018

“CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO”
DE TODOS OS E-MAILS, CONTENDO A
INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO.

18/09/2018

LANÇAMENTO DO EDITAL COM O
DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E
DATAS DAS ENTREVISTAS

19 a 20/09/2018

PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DAS
ENTREVISTAS

20/09/2018

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO

27/09/2018

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO
PROJETO

ANEXO 02
FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
Projeto de Ensino “Pesquisa jurídica: teoria e prática do trabalho acadêmico”.

NOME DO ALUNO: __________________________________MÉDIA
FINAL:_________
ITEM
O aluno demonstra linhas argumentativas e ideias
relacionadas com o Projeto.
(ATÉ 2,5)
O aluno demonstra disposição para leitura de textos,
motivação para debates de artigos, dedicação para
elaboração de trabalhos e comprometimento na
organização de eventos.
(ATÉ 2,5)
O aluno demonstra disponibilidade para
desenvolvimento das atividades.
(ATÉ 2,5)
O aluno esclarece as contribuições pretendidas e os
problemas esperados no Projeto.
(ATÉ 2,5)

PROF.
1

PROF.
2

PROF.
3

MÉDIA

PROF. EXAMINADOR 1:

______________________

PROF. EXAMINADOR 2:

______________________

PROF. EXAMINADOR 3:

______________________

ANEXO 03
TEMÁTICAS DAS AULAS EXPOSITIVAS E/OU PRÁTICAS:
A lógica da pesquisa científica: o que é pesquisa e qual a sua finalidade. O que é pesquisa em direito: o debate
contemporâneo na Europa e América. Debate crítico ao estado da pesquisa em direito no Brasil.
Pesquisa jurídica: qual pesquisa fazer e qual não fazer? Problemas de ética acadêmica: o plágio.
Pesquisa jurídica e interdisciplinaridade.
Tipos de pesquisas jurídicas: empírica, teórica, bibliográfica, de campo, comparativa etc
Como construir um bom projeto de pesquisa. Identificando os elementos de um projeto de pesquisa
Como encontrar, organizar e estudar os textos necessários ao Trabalho científico: Técnicas e repositórios de
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial
Utilizando base de dados eletrônicas e ferramentas com o uso da internet na pesquisa jurídica
Prática de pesquisa de campo
Redação e apresentação de texto: como escrever e como organizar o processo de escrita. Linguagem e estilo:
a clareza e inteligibilidade na escrita acadêmica
Como fazer a formatação de trabalhos científicos. Estudo das regras e técnicas de formatação.

