
 

 

PROJETO DE EXTENSÃO PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO 

DE COMBATE À CORRUPÇÃO: EDUCAÇÃO E EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

 

EDITAL Nº 001/2019 

 

ABRE SELEÇÃO PARA O INGRESSO 

DE DISCENTES NO PROJETO DE 

EXTENSÃO PARTICIPAÇÃO POPULAR 

COMO INSTRUMENTO DE COMBATE 

À CORRUPÇÃO: EDUCAÇÃO E 

EXERCÍCIO DE CIDADANIA – ANO 

CALENDÁRIO 2018.2 

 

A Coordenação do Projeto de Extensão “Participação Popular como Instrumento de Combate 

à Corrupção: educação e exercício de cidadania”, da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN torna público edital de seleção para 05 (cinco) discentes que tenham 

interesse em ingressarem nas atividades realizadas pelo Projeto de Extensão, a serem 

realizadas no semestre letivo 2018.2.  

 

DAS INSCRIÇÕES: 

 

Art. 1°. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados e vinculados ao curso de 

Direito da Faculdade de Direito da UERN, que satisfaçam as seguintes condições: 

I - apresente um bom desempenho acadêmico, com IRA não inferior a 7,0 (sete); 

II - tenha disponibilidade de horário para participar das reuniões preparatórias, de discursão, 

deliberação e operacionalização do Projeto. 

 

Art. 2º. No ato da inscrição o aluno deverá apresentar: 

I - Histórico Escolar atualizado; 

II - Comprovante de matrícula do semestre 2018.2; 

 

Art. 3º. As inscrições serão recebidas no período de 13 a 16 de maio de 2019, através do e-

mail da Coordenadora do Projeto: projdeext.davidleite@gmail.com  

§ 1º. No título do e-mail deverá constar obrigatoriamente: “INSCRIÇÃO NO PROJETO DE 

EXTENSÃO (NOME DO ALUNO)” 

§ 2º. O e-mail deverá constar todos os documentos elencados no art. 2º; 

 

Art. 4°. A inscrição será efetuada com a entrega de toda documentação elencada via e-mail, 

não sendo permitido anexar ou enviar documentos posteriormente, nos moldes dos arts. 2º e 

3º deste Edital. 

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

indeferida. 
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§ 2º. Serão respondidos para fins de “Confirmação do recebimento”, todos os e-mails 

recebidos com o intuito de inscrição no Projeto até 16 de maio de 2019. 

 

DA SELEÇÃO: 

 

Art. 6º. 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, até 

17 de maio de 2019. 

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

desempenhar as ações a serem postas em suas mais variadas etapas de trabalho, de modo que 

o aluno desenvolverá ideias relacionadas com o Projeto; demonstrar disposição para leitura de 

textos, dedicação para elaboração de trabalhos e comprometimento na organização de 

eventos; 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 na desclassificação do aluno. 

 

Art. 7º. As entrevistas ocorrerão entre os dias 20 a 21 de maio de 2019, dependendo do 

número de inscrições deferidas. 

 

Art. 8º. O processo de seleção para o Projeto de Extensão “Participação popular como 

instrumento de combate à corrupção: educação e exercício de cidadania” possui 02 (duas) 

fases: 

I - Avaliação da documentação de inscrição nos termos dos Arts. 1º e 2º deste Edital 

(ELIMINATÓRIO); 

II - Entrevista (ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO); 

 

Art. 9º. A classificação final do aluno será pela média aritmética obtida pela soma da nota na 

entrevista. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO: 

 

Art. 10º. Disponibilidade para participar das reuniões preparatórias, a serem realizadas no 

campus central da UERN, que terão debates de textos; bem como a deliberação e 

operacionalização das oficinas que serão organizadas. 

 

Art. 11. Disponibilidade para participar das oficinas a serem realizadas nas escolas públicas. 

 

Art. 12. Ter espírito de equipe e capacidade de interação com o público-alvo de sua ação e de 

compartilhamento de tarefas, iniciativa e protagonismo, bem como demonstração de 

responsabilidade, dedicação e organização quando da execução de trabalhos, qual seja, levar 

conhecimento jurídico de qualidade, de maneira clara e objetiva, para os alunos de escolas 

públicas. 

 

Art. 13. Participar da elaboração dos relatórios, questionários e/ou atas das ações. 

 

Art. 14. O descumprimento de quaisquer normas, condutas, recomendações ou compromissos 

aqui estabelecidos são passíveis de desligamento do aluno do Projeto de Extensão.  

 

Art. 15. Ao final do referido Projeto, apresentados os relatórios de atividades, os alunos e 

demais envolvidos (orientador(a) e colaboradores(as) receberão certificado de participação no 



Projeto de Extensão “Participação popular como instrumento de combate à corrupção: 

educação e exercício de cidadania”, 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 do plano de trabalho, 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. 16. A lista dos alunos selecionados será realizada por meio de Edital complementar a ser 

divulgada por meio eletrônico. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Art. 17. A Coordenação do Projeto de Extensão “Participação popular como instrumento de 

combate à corrupção: educação e exercício de cidadania” poderá a qualquer momento, chamar 

alunos classificados, respeitada a ordem de classificação, para suprir eventuais vacâncias. 

 

Art. 18. Os casos regulados pelo presente edital, em que houver omissão ou forem duvidosos 

serão resolvidos pela Coordenação do Projeto. 

 

 

 

Mossoró, 13 de maio de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. David de Medeiros Leite  

Coordenador 


