
 

 

 
 

EDITAL Nº 04/2021 

  
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS DE  

GRUPOS DE ESTUDO E PROJETOS DE EXTENSÃO 
  

 
A Diretora da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, por meio da Coordenação de 
Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXI) e do 
Núcleo de Práticas Jurídicas do Curso de Direito, torna pública a seleção de propostas de 
grupos de estudo e projetos de extensão, na modalidade voluntária, e convida os 
DOCENTES interessados para submeter suas propostas, em sintonia com o Regimento 
Institucional, as Políticas de Extensão, Responsabilidade Social, Iniciação à Pesquisa e os 
termos do presente Edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A seleção dos grupos de estudo e projetos de extensão, sob a supervisão do 
Núcleo de Práticas Jurídicas, tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento 
regional, a redução das desigualdades sociais, o fortalecimento do compromisso 
institucional com a comunidade, a iniciação científica e a formação profissional 
de seus participantes. Diante disso, espera-se oportunizar o desenvolvimento de 
habilidades investigativas e de construção do conhecimento, o que, por sua vez, 
propicia o desenvolvimento e/ou aprimoramento de uma postura acadêmico-
profissional crítica e inovadora. 

1.2. O presente Edital objetiva a seleção de projetos inovadores de grupos de estudo 
e projetos de extensão, na modalidade voluntária, elaborados pela Faculdade 
Santo Agostinho de Sete Lagoas, que apresentem mérito científico e relevância 
social e possibilitem o aprimoramento do ensino-aprendizagem em nível de 
graduação.  

1.3. Entende-se por projeto de extensão o conjunto de atividades procedimentais 
contínuas, de caráter educativo, científico, cultural, político, social ou 
tecnológico, com caráter comunitário e de troca de saberes, a partir de objetivos 
específicos de relação comunitária e prazo determinado, que pode ser vinculado 
ou não a um programa, envolvendo a participação de discentes. 

1.4. Entende-se por grupo de estudo a atividade acadêmica extraclasse, de natureza 
coletiva e formativa, com o fim de enfrentar, cientificamente, determinada 
temática a partir de referências previamente estabelecidas. O grupo de estudo é 
formado por um Professor Orientador e por estudantes, admitida a participação 
da comunidade externa, com objetivos sustentados no aperfeiçoamento da 
ciência e do desenvolvimento da iniciação científica.  

 



 
  

2. DOS OBJETIVOS E FINALIDADES  

2.1. Em consonância com a Política Nacional de Extensão, são objetivos 
institucionais das políticas de extensão e responsabilidade social: 

a. reafirmar a extensão acadêmica como processo acadêmico definido e efetivado 
em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do 
estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade.  

b. estimular a vivência social, política e profissional dos docentes, estudantes e 
corpo técnico-administrativo da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas de 
Sete Lagoas.  

c. estreitar as relações entre a comunidade acadêmica e a sociedade;  

d. interligar a Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, em suas atividades de 
extensão, ensino e iniciação à pesquisa, com as demandas da sociedade.  

e. valorizar a vida na sua integralidade e diversidade por meio do respeito aos 
direitos humanos e às diferenças individuais e coletivas.  

f. estimular atividades cujo desenvolvimento implique em relações multi, inter e/ou 
transdisciplinares e interprofissionais entre setores da Instituição e da 
sociedade.  

g. garantir a participação efetiva da sociedade na atuação da Faculdade Santo 
Agostinho de Sete Lagoas na região Microrregião de Sete Lagoas.   
 

2.2. São objetivos dos grupos de estudo: 

a. estimular a iniciação científica enquanto instrumento de emancipação social. 

b. reafirmar a importância da ciência na construção da sociedade, seja no 
desenvolvimento de novos pressupostos teóricos ou na refutação de antigas 
premissas.  

c. possibilitar, ao estudante, o desenvolvimento das competências exigidas ao 
perfil do egresso.  

d. valorizar as iniciativas acadêmicas para o aperfeiçoamento da iniciação 
cientifica e da formação crítico-reflexiva do profissional do Direito.  

e. promover a troca de saberes a partir da leitura da literatura jurídica, de modo 
a integrar os pesquisadores e as pesquisadoras vinculados à Instituição de 
Ensino.  

 

3. DOS PRAZOS  

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do Edital 10/02/2021 

Submissão de Propostas 10/02/2021 até 26/02/2021 

Divulgação do Resultado 01/03/2021 



 
  

Recursos ou Pedidos de Esclarecimentos Até 03/03/2021 

Publicação do Resultado Final 04/03/2021 

Inscrição dos Estudantes 04/03/2021 até 10/03/2021 

Início da Vigência das Propostas 15/03/2021 

Entrega de Relatórios Parciais 01/08/2021 

Entrega de Relatório Final 13/12/2021 

Fim da Vigência das Propostas 20/12/2021 

 

4. DA VIGÊNCIA 
 
4.1. Os projetos aprovados por este Edital terão vigência de nove meses, entre 

março/2021 e dezembro de 2021, observadas as regras do contrato de trabalho 
sobre o recesso e as férias acadêmicas.  

 

5. TIPOS DE PROJETOS  

 

5.1. Programa de Extensão. Nessa experiência, estão projetos diversos, 
reunidos por um grupo de docentes, sejam eles relacionados em mesma área 
do conhecimento ou de áreas distintas, que apresentem interface 
multi/trans/interdisciplinar a partir de subprojetos específicos em torno de um 
tema comum. Cada docente deverá apresentar o seu projeto individualmente, 
com a previsão da participação de estudantes, indicando no formulário o 
detalhamento das atividades realizadas junto ao Programa de Extensão.  

 

5.2. Projeto Individual de Extensão. Nessa experiência, está o projeto 
submetido individualmente por um docente, nos termos do presente edital, 
com a participação de estudantes.  

 
 

5.3. Projeto Individual de Grupo de Estudo. Nessa experiência, está o projeto 
submetido individualmente por um docente, nos termos do presente edital, 
com a participação de estudantes. 

 

 
6. ÁREAS TEMÁTICAS 

 
6.1. Os projetos e os programas a serem realizados junto à comunidade deverão 

concorrer em uma das áreas temáticas (área principal) a seguir, nos termos do 
Projeto Pedagógico de Curso:   
 

a. Ética, inclusão e cidadania no combate à desigualdade 
 

b. Diversidade cultural e os novos sistemas: releitura da justiça, dos direitos humanos, 
da democracia e organização social 



 
  

 
c. Sistemas de Justiça e tutela de direitos individuais e coletivos 

 
d. Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação das normas e prática jurídicas 

 
 

6.2. Para adequar as propostas institucionais ao Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, as propostas ao presente edital devem dialogar, ainda que 
transversalmente, com as seguintes áreas temáticas: 
  

a. Erradicação da pobreza 
 

b. Fome zero e agricultura sustentável 
 
c. Saúde e bem-estar 
 
d. Educação de qualidade 
 
e. Igualdade de gênero 
 
f. Água limpa e saneamento 
 
g. Energia limpa e acessível.  
 
h. Trabalho de decente e crescimento econômico 
 
i. Inovação infraestrutura 
 
j. Redução das desigualdades 
 
k. Cidades e comunidades sustentáveis 
 
l. Consumo e produção responsáveis 
 
m. Ação contra a mudança global do clima 
 
n. Vida na água 
 
o. Vida terrestre 
 
p. Paz, justiça e instituições eficazes 
 
q. Parcerias e meios de implementação. 

 

 
 
7. REQUISITOS DOS DOCENTES PROPONENTES 
 

7.1 São requisitos do Professor Orientador Proponente do Projeto de Pesquisa: 
  
a. ser professor, possuindo vínculo formal com a Faculdade Santo Agostinho de Sete 

Lagoas de Sete Lagoas, com dedicação parcial. 



 
  

 
b. ter Currículo Lattes atualizado, no qual conste o vínculo com a Faculdade Santo 

Agostinho de Sete Lagoas de Sete Lagoas.  
 

c. possuir experiência compatível com a função de orientador e formador de recursos 
humanos qualificados.  
 

d. ser pesquisador com produção científica ou tecnológica nos últimos três anos.  
 

e. possuir a titulação mínima de especialista.   
 
 

8. COMPROMISSOS DOS DOCENTES PROPONENTES 
 

8.1 São compromissos do Professor Orientador: 
 
a. manter atualizados seus dados cadastrais junto à Coordenação de Pós-graduação, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXI) e ao Núcleo de 
Práticas Jurídicas.  

 
b. orientar os discentes nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração dos 

relatórios (parcial e final), dos produtos passíveis de interação com a comunidade e 
apresentação no Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade 
Santo Agostinho de Sete Lagoas de Sete Lagoas ou em eventos externos.  

 
c. cumprir as determinações e regras institucionais para realização de projetos, 

programas e ações de extensão e iniciação científica.  
 
d. incluir o nome dos orientados nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

Congressos e Seminários, cujos resultados foram obtidos nos projetos 
desenvolvidos no âmbito do presente Edital. 
 

e. participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Pós-graduação, 
Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXI), bem como pelo 
Núcleo de Práticas Jurídicas 
 

f. comunicar à Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Internacionalização (COPPEXI), bem como pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, por 
meio de registro formal, o desejo de obstar o prosseguimento de projeto ou 
programa.  
 

g. motivar os membros da equipe do projeto ou programa a produzirem e publicarem 
artigos nas Revistas institucionais ou em outros periódicos, e a apresentarem 
trabalhos em eventos de extensão e técnico-científicos.  
 

 
9. DA SUBMISSÃO 
 

9.1 Os projetos serão submetidos por meio do até o dia 19 de fevereiro de 2021, 
conforme Anexos I e II, de modo a esclarecer a relevância acadêmica, 
relevância socioeconômica/comunitária e relevância pessoal da proposta.  
 



 
  

 
9.2 Os projetos serão submetidos exclusivamente pelo e-mail 

<npjfasasete@fasa.edu.br>, e, no assunto, o seguinte título: “Submissão: 
Projeto de Extensão” ou “Submissão: Grupo de Estudo”. No corpo do e-mail, 
deve ser inserido o nome completo do docente, titulação e o nome do projeto 
submetido, e, anexo, o respectivo projeto (nos termos do Anexo I ou Anexo II).  

 
 
10. DA ANÁLISE 
 

10.1 As propostas recebidas serão analisadas a partir dos seguintes critérios, a partir 
da constituição de equipe multidisciplinar nomeada pelo Núcleo de Práticas 
Jurídicas:  

 

Critérios de Avaliação  Peso  

 
Relação direta com a comunidade/sociedade nos aspectos: (a) impacto na 
superação de problemas sociais, contribuição à inclusão de grupos sociais, 
inovação e transferência de saberes; b) interação entre conhecimento e 
experiências acumuladas na academia com o saber popular.  
 

30 

 
Cumprimento ao preceito da indissociabilidade entre extensão, ensino e 
iniciação à pesquisa, demarcação na identidade regional e compromisso com a 
promoção dos direitos humanos.  
 

30 

 
Explicitação dos procedimentos metodológicos e adequação da metodologia 
para o alcance dos resultados) 

 

20 

 
Viabilidade das ações de extensão e dos grupos de estudo a partir dos 
resultados esperados, capacidade de diálogo interinstitucional e  
 

 
20 

TOTAL  100 

 
 
  
11. DO RESULTADO 

11.1 Cabe à Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas a divulgação dos 
resultados, nos termos expressos no presente edital, até o dia 22 de fevereiro 
de 2020.   

 
 
12. DA EMISSÃO DE CERTIFICADO 

12.1 Ao fim do período de vigência do Edital, o estudante e o Professor Orientador 
receberão declaração de participação no projeto de extensão ou grupo de 
estudo, mediante o cumprimento dos compromissos, constando o período de 
atuação, o nome do docente e o título do projeto desenvolvido. 

 



 
  

13. DA SELEÇÃO DOS ESTUDANTES 

13.1 Após a divulgação das propostas aprovadas, será procedida à seleção dos 
estudantes, em chamada divulgada ao Coordenador do Curso e à Secretaria 
Acadêmica.  

13.2 Para viabilizar os trabalhos, cada projeto poderá receber até dez estudantes, 
que serão reunidos por projeto. Os respectivos nomes serão encaminhados aos 
Professores Orientadores, que deverão aprovar a participação dos estudantes.   

13.3 Caso o número de estudantes interessados seja maior que o limite identificado 
no item anterior, caberá ao Professor Orientador proceder à escolha dos 
estudantes, em entrevista, levando em consideração: aderência à proposta. 
Disponibilidade e perfil acadêmico.  

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 É de inteira responsabilidade do proponente acompanhar a divulgação de todos 
os atos decorrentes deste Edital.  

14.2 A inscrição implicará na aceitação das normas contidas neste edital e em outros 
que sejam eventualmente divulgados.  

14.3 Os estudantes selecionados não criarão qualquer vínculo funcional ou 
empregatício as Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, mantida a relação 
acadêmica. Por isso, a participação nos projetos de extensão ou nos grupos de 
estudo é VOLUNTÁRIA, com a aferição das respectivas horas complementares.  

14.4 A classificação das propostas levará em consideração as notas atribuídas, e, 
em caso de empate, prevalecerá o docente de maior titulação.   

14.5 O resultado será deliberado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.  

14.6 As omissões presentes neste Edital serão dirimidas em e-mail encaminhado ao 
Núcleo de Práticas Jurídicas, por meio do e-mail: <npjfasasete@fasa.edu.br>. 

 
Sete Lagoas, Minas Gerais, 10 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Juliana Rodrigues Brommonschenken Dias 
Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e  

Internacionalização (COPPEXI) 
 

 
 
 
 

Professora Me. Amélia Maria Alves Rodrigues 
Diretora-Geral 

 
 
 



 
  

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO 

Projeto de Extensão 

 

DADOS GERAIS 

 

 

Curso 

Direito 

 

Título do Projeto 

 

 

Docente Proponente 

 

 

Área Temática 

(conforme Edital) 

 

  

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

Apresentação e Justificativa 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Metodologia 

 

Público-alvo 

(descrever origem e sua caracterização) 

 

Articulação Interinstitucional  

(descrever possíveis parcerias externas) 

 

 

Articulação entre Pesquisa, Ensino e Extensão 



 
  

 

Plano de Atividade  

(descrever as atividades propostas, em síntese do planejamento) 

 

 

Resultados Esperados 

 

Diretrizes para Acompanhamento das Ações 

(descrever como o docente responsável acompanhará as ações) 

 

Cronograma  

(descrever a execução do projeto em relação espaço-tempo) 

 

 

 

Avaliação das Ações 

(descrever como as ações executadas serão avaliadas) 

 

 

 

Produções 

(descrever as possíveis produções científicas decorrentes das ações) 

 Planilha de Custos 

(descrever os possíveis custos na execução do projeto) 

 

 

 

 

Informações Gerais 

(caso queira, descrever o que não foi contemplado nos itens anteriores) 

 

 

 

 

 

 



 
  

Sete Lagoas, Minas Gerais, ______ de fevereiro de 2021.  

 

 

 

 

Professor Proponente 

ANEXO II 

FORMULÁRIO 

Projeto de Grupo de Estudo 

 

DADOS GERAIS 

 

 

Curso 

Direito 

 

Título do Projeto 

 

 

Docente Proponente 

 

 

Área Temática 

(conforme Edital) 

 

  

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

Apresentação e Justificativa 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Metodologia 

 

Articulação entre Pesquisa, Ensino e Extensão 

 



 
  

Diretrizes para Acompanhamento das Ações 

(descrever como o docente responsável acompanhará as ações) 

 

Cronograma  

(descrever a execução do projeto em relação espaço-tempo) 

 

 

 

 

 

Avaliação das Ações 

(descrever como as ações executadas serão avaliadas) 

 

 

 

 

 

Produções 

(descrever as possíveis produções científicas decorrentes das ações) 

  

Referências do Grupo de Estudo 

 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas, Minas Gerais, ______ de fevereiro de 2021.  

 

 

 

 

Professor Proponente 

 


