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Nome do Projeto Professor(a) Coordenador(a) Resumo do Projeto 

Tráfico de Drogas e 

Encarceramento 

Professor Esp. Lúcio Romero 

Marinho Pereira 

 

O uso das novas tecno-

logias na Prática Jurídi-

ca da FAD/UERN 

 

Professora Dra. Inessa da Mota 

Linhares Vasconcelos 
O objetivo desta pesquisa interdisciplinar, é 

realizar uma revisão sistemática sobre o uso 

das novas tecnologias em Núcleos de Práticas 

Jurídicas, locus do estágio supervisionado em 

Direito, através de um levantamento de revisão 

bibliográfica a respeito de novas tecnologias de 

informação na área jurídica, bem como com o 

auxílio de discentes e docentes do Curso de 

Ciência da Computação da UERN, 

implementar soluções computacionais para 

auxiliar no desenvolvimento das atividades do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de 

Direito da UERN (NPJ/FAD/UERN). Portanto, 

através deste estudo, busca-se a obtenção de 

informações e o desenvolvimento de soluções 

para auxiliar aos cursos de nível superior na 

área de direito, para que instrumentalizem os 

profissionais com as novas tecnologias 

computacionais e com isso possam atualizar 

sua forma de exercer as atividades ínsitas ao 

estágio supervisionado em Direito, além da 

definição de novos rumos. Por fim, será 

implementado também um sistema de gestão 

para triagem dos assistidos e de gerenciamento 

e controle dos processos acompanhados pelo 

Núcleo da Prática Jurídica da UERN, 

melhorando a organização, a produtividade e 



facilitando o monitoramento remoto desses 

processos através de um sistema informatizado. 

Ações Afirmativas Na 

Uern: Um Estudo Sobre 

A  Efetividade da Cota 

Socioeconômica Na  

Faculdade de Direito 

 

Prof. Dr. Lauro Gurgel de Brito Vinculado ao PIBIC-UERN, o projeto objetiva 

analisar, no âmbito da Faculdade de Direito e 

entre os anos de 2007 e 2014, a efetividade da 

cota socioeconômica, adotada pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, com base na Lei Estadual nº 8.258, de 

27 de dezembro de 2002. Essa lei promove 

uma política de inclusão social, que garante o 

acesso à educação superior e a habilitação ao 

mundo do trabalho àqueles sujeitos 

provenientes da educação básica em rede 

pública de ensino. Calcada em teorias críticas e 

no método dedutivo, a pesquisa tem natureza 

teórico-empírica, do tipo exploratória, 

bibliográfica e documental, que enfatiza uma 

entre as diversas modalidades de ações 

afirmativas, dentro de um período histórico 

delimitado e num espaço geográfico definido. 

 


