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PROJETO DE PESQUISA  

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA DE MOSSORÓ 
 

EDITAL Nº 01/2019 
 

Seleciona discentes para integrarem o Projeto de Pesquisa 
Participação Popular na Política de Mobilidade Urbana de 
Mossoró. 

 
 A Coordenação do Projeto de Pesquisa Participação Popular na Política de Mobilidade Urbana de Mossoró, 
vinculado ao Departamento de Direito, Campus Central, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de discentes do Curso de Direito da FAD/UERN, que 
desejarem participar de suas atividades, as quais serão desenvolvidas de maio de 2019 a fevereiro de 2020. 
 

DO PROJETO 
 

 Art. 1° O Projeto de Pesquisa Participação Popular na Política de Mobilidade Urbana de Mossoró, doravante 
denominado de Projeto de Pesquisa, possui caráter voluntário, sem remuneração aos integrantes, e tem por objetivo 
geral investigar a existência de instrumentos de participação popular na política de mobilidade urbana em Mossoró (RN) 
e, caso existam, de que modo eles podem ser utilizados pelo Poder Público e pela população local. 
 Parágrafo único. A investigação recairá sobre a legislação e as estruturas administrativas locais que 
potencializam a participação popular. 
 
 Art. 2° Os objetivos específicos do Projeto de Pesquisa consistem em analisar a legislação mossoroense no 
campo da mobilidade urbana, com ênfase na identificação dos instrumentos de participação popular, avaliar se esses 
instrumentos potencializam, de fato, a participação, sistematizar os resultados da pesquisa e publicá-los em seminário 
e artigos científicos. 
 
 Art. 3° O Projeto de Pesquisa será desenvolvido nas seguintes etapas: 
 I - capacitação da equipe; 
 II - revisão bibliográfica sobre democracia, cidade e mobilidade urbana; 
 III - estudo da legislação local sobre políticas de mobilidade urbana editada a partir de 2012; 
 IV - consultas a plataformas digitais e visitas à Prefeitura e à Câmara Municipal de Mossoró; 
 V - produção, exposição/publicação de banners, artigos e/ou similares; 
 VI - elaboração de relatórios; 
 VII - realização de encontro de socialização dos resultados. 
  

DAS INSCRIÇÕES 
 

 Art. 4° Podem se inscrever discentes regularmente matriculados do 1º ao 8º período do curso de Direito da 
Faculdade de Direito da UERN, desde que satisfaçam as seguintes condições: 
 I – apresente Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) não inferior a 8,0 (oito); 
 II – não tenha reprovação em disciplino do curso de Direito; 

III – disponha de horário para participar dos encontros presenciais e das visitas técnicas agendadas; 
  
 Art. 5º No ato da inscrição o aluno deverá apresentar: 
 I – os dados pessoais, principalmente o nome completo e a matrícula; 
 II – cópia de documento de identidade oficial com foto; 
 III – Histórico Escolar atualizado; 
 IV – Carta de Apresentação, redigida e subscrita pelo candidato, com apresentação pessoal e: 
 a) resumo da trajetória acadêmica e profissional; 
 b) as áreas jurídicas de maior interesse; 



 c) experiência com projetos de ensino, de pesquisa ou de extensão; 
 d) interesse em participar do Projeto de Pesquisa; 
 e) disponibilidade de tempo para participação da execução do Projeto de Pesquisa; 
 f) como se vê capaz de contribuir para alcançar os objetivos do Projeto de Pesquisa. 
  

Art. 6º As inscrições serão recebidas no período de 29 de abril a 2 de maio de 2019 exclusivamente no e-
mail: nucleodeprojetosfad@gmail.com. 
  § 1º No assunto do e-mail deverá constar obrigatoriamente: “INSCRIÇÃO NO PROJETO PESQUISA 
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA DE MOSSORÓ”. 
 § 2º Em anexo ao e-mail de inscrição deverão constar todos os documentos enumerados no art. 5º. 
 § 3º A Carta de apresentação, prevista no art. 5º, V, do presente Edital, deverá estar em papel A4, fonte arial, 
tamanho 12, espaçamento 1,5, formato pdf. 
 
 Art. 7° A inscrição será efetuada com a entrega de toda documentação enumerada via e-mail, não sendo 
permitido anexar ou enviar documentos posteriormente. 
 Parágrafo único. A documentação enviada de forma incompleta ou destoante das exigências deste Edital 
acarretará no indeferimento da inscrição. 
  
 Art. 8° As inscrições deferidas serão divulgadas em Edital. 
 
 

DA SELEÇÃO 
 

 Art. 9º A seleção se dará em duas etapas sucessivas e eliminatórias: 
 I – análise da documentação; 
 II – entrevista presencial e individual com o/a candidato/a. 
 §1º Todas os/as discentes que tiverem as inscrições deferidas participarão de entrevista em dia, horário e 
local divulgados em Edital. 
 § 2º A referida entrevista, com nota em escala de 0 (zero) a 10 (dez), levará em conta a Carta de Apresentação 
anexada no momento da inscrição e a motivação/disponibilidade em desempenhar as ações/atividades a serem 
desenvolvidas no projeto. 
 §3º Entre outros, são critérios avaliativos: 
 I – aderência ao espírito do Projeto de Pesquisa; 

II – disposição para leitura de textos e fomento ao debate de ideias; 
 III – dedicação para elaboração de trabalhos e organização de eventos; 
 IV – disponibilidade para desenvolver as atividades da pesquisa; 

V – capacidade de contribuir para a solução dos problemas surgidos na execução do Projeto de Pesquisa.  
 § 4º A presença na entrevista é obrigatória e o não–comparecimento na data/hora agendadas implicará 
desclassificação do/a discente do processo seletivo. 
 
 Art. 10 As entrevistas serão feitas por 2 (dois) docentes da FAD e ocorrerão em data divulgada em edital, 
conforme o número de inscrições deferidas. 
  
 Art. 11 Serão selecionados 3 (três) alunos do Curso de Direito da UERN, Campus Central, para integrar o 
quadro de discentes pesquisadores voluntários, sem bolsa, do Projeto de Pesquisa. 

Parágrafo único. A classificação dos/as alunos/as selecionados será definida a partir da média aritmética entre 
as notas da entrevista atribuídas pelos dois avaliadores. 
  
  

DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO 
 

 Art. 12 São obrigações do discente participante:  
 I - participar dos encontros presenciais, que ocorrerão, em regra, semanalmente, às quintas-feiras à tarde, 
nas dependências da FAD/UERN e/ou do Núcleo de Práticas Jurídicas; 
 II - participar de visitas e atividades 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 – participar da elaboração dos relatórios do Projeto. 
 
 Art. 13 O descumprimento de quaisquer normas, as condutas inadequadas, descumprimento das 
recomendações, compromissos e prazos estabelecidos pela Coordenação geram o desligamento do/a aluno/a, sem 
prejuízo de eventual sanção disciplinar. 



  
 
 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

 Art. 14 O resultado final, com a classificação em ordem decrescente, será divulgado na página da Faculdade 
de Direito, no endereço http://fad.uern.br 
  
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 Art. 15 Durante a primeira etapa do Projeto de Pesquisa, a Coordenação poderá convocar candidatos/as 
selecionados/as, respeitada a ordem de classificação, para suprir eventuais desistência de discentes participantes. 
 
 Art. 16 Todos os atos relativos à presente seleção serão divulgados na página da Faculdade de Direito 
(http://fad.uern.br). 
 
 Art. 17 As situações omissas ao presente edital serão resolvidas pela Coordenação do Projeto, ouvidos os 
integrantes do Projeto de Pesquisa. 
  
 

Mossoró – RN, em 26 de abril de 2019. 
  
 
 

 

 
Prof. Dr. Lauro Gurgel de Brito 

Coordenador 
 

 

Prof.ª Dra. Inessa da Mota Linhares Vasconcelos 
Chefe do Departamento de Direito 

http://fad.uern.br/
http://fad.uern.br/


ANEXO 01 
Projeto de Pesquisa Participação Popular na Política de Mobilidade Urbana de Mossoró 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA SELEÇÃO E INÍCIO DA EXECUÇÃO 
 

DATA PROCEDIMENTO 

29/04/2019 a 02/05/2019 INSCRIÇÕES VIA E-MAIL 

03/05/2019 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES 

03/09/2019 LANÇAMENTO DO EDITAL COM O DEFERIMENTO 
DAS INSCRIÇÕES E DATAS DAS ENTREVISTAS 

06/05/2019 PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 
8 às 11 horas e 19 às 21 horas 

07/05/2019 RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 

09/05/2019 INÍCIO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO 

 
ANEXO 02  
Projeto de Pesquisa Participação Popular na Política de Mobilidade Urbana de Mossoró 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 
 
NOME DO/A ALUNO/A: _____________________________________________________MÉDIA FINAL:_________ 

 

ITEM NOTA 1 NOTA 2 MÉDIA 

demonstra aderência ao espírito do Projeto e disposição 
para leitura e debate de textos 

(ATÉ 2,0) 

   

demonstra habilidade para elaboração de trabalhos e 
organização de eventos 

(ATÉ 2,0) 

   

tem disponibilidade para desenvolver as atividades do 
Projeto de Pesquisa 

(ATÉ 2,0) 

   

demonstra motivação para desempenhar as ações etapas 
de trabalho 
(ATÉ 2,0) 

   

apresenta-se capaz de contribuir para a solução dos 
problemas surgidos na execução do Projeto de Pesquisa 

(ATÉ 2,0) 

   

 
 
 
EXAMINADOR 1: ___________________________________ 
 
 
 
EXAMINADOR 2: ___________________________________ 


