
RETIFICAÇÃO II - E D I T A L Nº 01/2020 

SOCIALIZANDO/FAD/UERN 
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE 

EXTENSÃO “SOCIALIZANDO O DIREITO” - EDIÇÃO 2020.1 E 2020.2 

 

   

Onde se lê: 

 

Art. 13. Todos os alunos que tiverem suas inscrições deferidas, participarão de entrevista, via 

Google Meet, tendo seu dia e horário divulgados em chamada por meio de Edital complementar, 

até 3 de setembro de 2020. 

§ 1º. O link da entrevista será enviado via e-mail cadastrado na inscrição. 

§ 2º. A referida entrevista, com nota máximo 10,0 (dez), levará em conta 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. 

§ 3º. A presença na entrevista, via Google Meet, é obrigatória e o não–comparecimento na 

data/hora agendadas implicará na desclassificação do aluno.  

 

 

Leia-se: 

 

Art. 13. Todos os alunos que tiverem suas inscrições deferidas, participarão de entrevista, via 

Google Meet, tendo seu dia e horário divulgados em chamada por meio de Edital complementar, 

até 3 de setembro de 2020. 

§ 1º. O link da entrevista é: https://meet.google.com/lookup/b6k6xfi2ui?authuser=0&hs=179. 

§ 2º. A referida entrevista, com nota máximo 10,0 (dez), levará em conta 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. 

§ 3º. A presença na entrevista, via Google Meet, é obrigatória e o não–comparecimento na 

data/hora agendadas implicará na desclassificação do aluno.  

§ 4º. Caso o candidato acesse o link da sala de entrevista fora do horário de convocação será 

eliminado. 

§ 5º.  Caso o candidato continue na sala de entrevista após a finalização da entrevista será 

eliminado. 

§ 6º. As entrevistas podem, a critério da Banca Examinadora, ser gravadas. 

 

https://meet.google.com/lookup/b6k6xfi2ui?authuser=0&hs=179


 

Onde se lê: 

 

Art. 14. AS ENTREVISTAS OCORRERÃO POSSIVELMENTE NO TURNO DA 

TARDE DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020 (A DEPENDER DO NÚMERO DE 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS). 

Parágrafo único. Em caso excepcional e a depender do número de inscrições recebidas, as 

entrevistas poderão ocorrer também no dia 05 de setembro de 2020, sábado letivo conforme 

Calendário Acadêmico 2020.1 da UERN ou até mesmo durante os dias 08 a 11 de setembro de 

2020. 

 

Leia-se: 

 

Art. 14. AS ENTREVISTAS OCORRERÃO NOS DIAS 08/09/2020 (TERÇA) NO 

TURNO DA MANHÃ E 10/09/2020 (QUINTA) NO TURNO DA TARDE. 

Parágrafo único. Em caso excepcional e a depender do número de inscrições recebidas, as 

entrevistas poderão ocorrer também no dia 05 de setembro de 2020, sábado letivo conforme 

Calendário Acadêmico 2020.1 da UERN ou até mesmo durante os dias 08 a 11 de setembro de 

2020. 

 

Onde se lê: 

 

Art. 22. A lista dos alunos selecionados será divulgada por meios eletrônicos disponíveis  na 

data provável de 08 de setembro de 2020.  

 

Leia-se: 

 

Art. 22. A lista dos alunos selecionados será divulgada por meios eletrônicos disponíveis  na 

data provável de 11 de setembro de 2020.  

 

 

Mossoró, 03 de setembro de 2020. 

 
 

 
Profa. Denise dos Santos Vasconcelos Silva  
Coordenadora do Projeto de Extensão “Socializando o Direito” 

 

 


