
 
 

EDITAL N.º 014/2020 

CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

 

A Diretora Geral 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, torna público 

o edital para seleção de 7 (sete) estudantes do Curso de Direito para integrar o 

corpo de extensionistas voluntários da Clínica de Direitos Humanos, nos termos 

seguintes: 

1. A Clínica de Direitos Humanos é projeto de extensão permanente, vinculado 

ao Núcleo de Práticas Jurídicas, e tem por objetivo acompanhar os casos de 

transgressões de Direitos Humanos, sejam eles de natureza individual ou 

coletiva. Dentre as atividades, em parceria interinstitucional, estão:  

I. Realizar pesquisas empíricas sobre a efetividade dos Direitos 

Humanos, seja na análise dos casos levados às Cortes de Direitos 

Humanos ou aos órgãos do Estado-Judiciário. 

II. Elaborar propostas de intervenção social e executá-las em rede.  

III. Criar estratégias de formação popular em Direitos Humanos, com 

intensa parceria junto às associações, comunidades de base, 

sindicatos e outras entidades.  

IV. Participar das discussões políticas sobre a efetividade dos Direitos 

Humanos em Sete Lagoas e região, a fim de organizar rede de 

enfrentamento.  

V. Elaborar pareceres técnicos sobre os casos apreciados.  

VI. Buscar a solução pacífica dos conflitos.  

VII. Encaminhar os casos de transgressão aos órgãos competentes.   

 

2. As inscrições serão realizadas entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro 

de 2020, exclusivamente no e-mail <npjfasasete@fasa.edu.br>, com os 

seguintes dados: 



 
 

I. Assunto do e-mail: Candidatura – Clínica de Direitos Humanos 

II. No corpo do e-mail: nome completo, número de matrícula, período e 

cidade de origem. Como anexo, insira seu histórico simples (pode ser 

o disponível no sistema) e um texto de até 10 (dez) linhas sobre a sua 

compreensão acerca da efetividade dos Direitos Humanos.   

 

3. Podem se candidatar os estudantes matriculados entre o 2º e o 8º períodos 

do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, observadas 

as regras deste edital.   

 

4. No dia 6 de outubro, a partir das 14h, os estudantes inscritos serão 

entrevistados pelo Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas e responsável 

pela Clínica de Direitos Humanos, Professor Me. Igor Alves Noberto Soares, a 

fim de perquirir o interesse a disponibilidade de cada participante. O estudante 

será convocado por e-mail até o dia 5 de outubro. A entrevista será online, em 

link encaminhado aos candidatos.   

 

5. Os estudantes serão avaliados nas seguintes dimensões: disponibilidade (25 

pontos), interesse pela atividade (25 pontos), compromisso com a efetividade 

dos Direitos Humanos (25 pontos) e perfil multidisciplinar (25 pontos).   

 

6. Os estudantes serão classificados em ordem decrescente de pontuação, 

sendo que o mínimo para aprovação é de 60 pontos.   

 

7. Em caso de empate entre candidatos, a média do histórico escolar será critério 

de desempate.   

 

8. O resultado será lançado no dia 6 de outubro de 2020, por e-mail e nos 

veículos de comunicação institucionais.   

9. A participação nas atividades da Clínica de Direitos Humanos é voluntária e 

não acarreta qualquer vínculo empregatício com a Faculdade Santo Agostinho 

de Sete Lagoas.   



 
 

 

10. Serão emitidos certificados de participação aos estudantes que 

completarem, no mínimo, dois semestres de atividade. Nos limites das normas 

institucionais, serão aferidas 30h complementares por semestre de participação, 

a partir do cumprimento das atividades e demandas propostas.   

 

As omissões serão tratadas pela Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas.  

 

Sete Lagoas, Minas Gerais, 30 de setembro de 2020.  

 

 

Professora Ma. Amélia Maria Alves Rodrigues 

Diretora Geral 


