
RESPOSTA A REQUERIMENTO  – REF. EDITAL Nº 01/2019 NPJ/FAD/UERN 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 

“SOCIALIZANDO O DIREITO” – SEMESTRE 2019.1 E 2019.2 

 

 

A Coordenação do Projeto de Extensão “Socializando o Direito”, vinculado à Faculdade de Direito 

(FAD), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna público a resposta ao 

Requerimento do discente Francisco Cavalcante de Sousa. 

 

Conforme art. 28 do Edital n.º 02/2018 NPJ/FAD/UERN, que regula a participação nas atividades 

no Projeto de Extensão “Socializando o Direito”, as quais serão desenvolvidas no semestre 2019.1 e 

2019.2, nos diz que: “Os casos regulados pelo presente edital, em que houver omissão ou forem 

duvidosos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto de Extensão Socializando o Direito”. 

 

O discente Francisco Cavalcante de Sousa, protocolou em 10 de julho de 2019, via e-mail, 

requerimento, com a devida documentação em anexo, solicitando: “(...) requerer a realização de 

entrevista com fins classificatórios, inicialmente marcada para o dia 12 de julho de 2019 no 

NPJ/UERN, por meio de videoconferência, tendo em vista os seguintes acontecimentos: 1) 

participação representando a Universidade e a Brazil Conference no Programa Enem Não Tira 

Férias, realizado pelo Governo do Estado do Ceará com alunos da  rede pública de ensino (anexo 

1); 2) participação em palestra e oficina de iniciação científica no Liceu José Furtado de Macedo 

(anexo 2); 3) impossibilidade de deslocamento imediato a Mossoró após os eventos supracitados 

devido a indisponibilidade de transporte direto (...)”. 

 

Após analise do requerimento/documentação, esta Banca Examinadora decide pelo 

DEFERIMENTO da entrevista do discente Francisco Cavalcante de Sousa por meio de 

videoconferência, nos dias e horários já estipulados em Edital próprio. 

 

 

Mossoró(RN), 11 de julho de 2019. 

 

 

Profa. Me. Denise dos Santos Vasconcelos Silva – Presidente 

 

 

Prof. Me. Fernanda Abreu de Oliveira - Examinador I 

 

 

Prof. Me. Maria do Socorro Diógenes Pinto - Examinador II 

 


