
 

 

 

 

EDITAL Nº 08/2021 

  
 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE ESTUDOS 
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 estudantes 
para participar de grupos de estudo e projetos de extensão, na modalidade 
voluntária, nos termos do presente edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A seleção dos estudantes, 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. 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. 

1.3. 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.  



 
 

 
  

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 19/04/2021 

Inscrição dos Estudantes 19/04/2021 até 23/04/2021 

Divulgação dos Resultados 27/04/2021 

Início das Atividades Segundo cronograma de cada grupo 

 
 

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

maio/2021 e dezembro/2021, observado o calendário acadêmico e as regras do 
contrato de trabalho sobre o recesso e as férias acadêmicas.  



 
 

 
  

 
5. PROJETOS VIGENTES 

 
5.1. Os projetos de extensão e os grupos de estudos vigentes são: 
 
 
GRUPOS DE ESTUDO 
 
a. A proteção do direito humano ao trabalho decente por meio das organizações 

internacionais.  
 
Responsável: Professor Doutor Deilton Ribeiro Brasil.   
 
Objetivo Geral: destacar alguns aspectos da Declaração tripartite da OIT que 
apresentam ligação com o tema do direito humano ao trabalho decente e a 
concretude das Convenções Internacionais no âmbito do ordenamento jurídico 
nacional.  
 
Vagas: 03 (três)  
 

b. Direito e Literatura: denúncias e prenúncios.   
  
Responsável: Professor Mestre Igor Alves Noberto Soares.   
 
Objetivo Geral: introduzir a relação entre Direito e Literatura na efetividade dos 
direitos fundamentais, a partir do estudo sistemático de obras literárias com 
destaque à denúncia às transgressões aos direitos.  
 
Vagas: 6 (seis).  
 

 
PROJETO DE EXTENSÃO  
 
a. Clínica de Direitos Humanos.  

 
Responsável: Professor Mestre Igor Alves Noberto Soares.  
 
Objetivo Geral: acompanhar os casos de transgressão aos direitos fundamentais 
em Sete Lagoas e região, de modo a contribuir para a redução do sofrimento 
humano e o encaminhamento das demandas aos órgãos competentes.   
 
Vagas: 3 (três).  
 

 
6. REQUISITOS 
 



 
 

 
  

6.1 Podem participar qualquer estudante matriculado no Curso de Direito da 
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, desde que preenchidos os 
requisitos identificados no item 7. 
 

7. DA SUBMISSÃO 
 

7.1  As inscrições serão submetidas exclusivamente pelo e-mail 
<npjfasasete@fasa.edu.br>, e, no assunto, o seguinte título: “Inscrição: Projeto 
de Extensão” ou “Inscrição: Grupo de Estudo”. No corpo do e-mail, deve ser 
inserido o nome completo do estudante, período, grupo/projeto de interesse e, 
em anexo, encaminhada carta de intenção em uma lauda, expondo os motivos e 
interesse pela participação no respectivo grupo de estudo ou projeto de 
extensão.  

 
 
8. DA ANÁLISE 
 

8.1   As inscrições recebidas serão analisadas pelo Professor Orientador, observados 
os critérios de aderência ao projeto, comprometimento, perfil acadêmico e 
disponibilidade.   

 
  
9. DO RESULTADO 

9.1  Os resultados serão divulgados no dia 27 de abril de 2021, após deliberação dos 
órgãos correspondentes.  

 
 
10. DA EMISSÃO DE CERTIFICADO 

10.1 Ao término 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. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 É de inteira responsabilidade do estudante acompanhar a divulgação de todos os 
atos decorrentes deste Edital.  

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

11.3 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.  



 
 

 
  

11.4 O resultado será deliberado pela Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.  

11.5 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, 19 de abril 2021. 
 
 
 
 

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

Internacionalização (COPPEXI) 
 
 

 
 
 
 
 

Leonardo Marcos Rodrigues 
Diretor-Geral 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE 
 


