UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG
Campus Universitário Central, BR 110, Km 46, Costa e Silva, Mossoró/RN,
CEP: 59600-70. Fone: (84) 3315 2180, fax: (84) 3315-2180/3312-4839.
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O Ilmo. Sr. Prof. Me. Romero Marinho,
no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO a publicação do resultado preliminar do Programa
Institucional de Iniciação Científica da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, para a edição 2020/2021, contido no memorando circular n.º 005/2020DP/PROPEG/UERN, de 07 de julho de 2020, em que o Projeto intitulado Sistema
Acusatório Penal e sua Efetivação: A adoção do Sistema Acusatório Penal pela
Magistratura no cotidiano forense da Comarca de Mossoró, que tem como objeto de
pesquisa da efetivação do sistema acusatório por meio da presença ou ausência de atos
processuais de ofício determinados pelos magistrados da Comarca de Mossoró – RN no
âmbito do processo penal, para viabilizar de fatos os direitos e garantias fundamentais
da população submetida à persecução penal, figura como aprovado;
CONSIDERANDO a previsão de duas vagas para discentes voluntários;
CONSIDERANDO que as indicações dos discentes pesquisadores
voluntários deverão ser feitas até o dia 31 de julho de 2020.
RESOLVE tornar pública a deflagração do processo seletivo de discentes
da Faculdade de Direito da UERN/Mossoró matriculados entre os 3.º ao 8.º períodos,
sob os seguintes critérios:
A) Apresentação de Índice de Rendimento Acadêmico constante na
declaração de vínculo;
B) Elaboração de um texto contendo pelo menos 20 (vinte) linhas
explicitando os motivos do interesse em participar da pesquisa e demonstrar
disponibilidade em harmonizar as atividades acadêmicas ordinárias e a pesquisa em
relevo;
C) A documentação acima referida deverá ser enviada até o dia 26 de julho
de 2020, as 23h59min, para o email: romeromarinho@uern.br em formato .pdf
juntamente com cópias digitalizadas dos documentos pessoas (RG e CPF);
D) O resultado será publicado no dia 29 de julho de 2020, devendo o
discente preencher e assinar formulário fornecido pelo docente Coordenador da presente
pesquisa a fim de envio para o PROPEG/UERN.
Mossoró – RN, 10 de julho de 2020.
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