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EDITAL PARA SELEÇÃO INTERNA 

 

A Coordenação Geral e a Coordenação de 

Atividades Complementares abrem Edital de 

Convocação para processo seletivo com vistas ao 

preenchimento de 04 vagas no Projeto “LABORATÓRIO 

DE CRIATIVIDADE EM DIREITO, ARTE E CULTURA  

(Distraídos Venceremos)”, a se realizar sob a 

orientação da Profa. Dra. Fayga Bedê no período de 

2011.2 a 2012.1. 

Em que consiste o projeto:  
 
A) Público-alvo: 
 
Alunos do Curso de Direito da Faculdade Christus, desde que não estejam 
cursando a disciplina de “Tópicos Especiais em Direito I” simultaneamente à 
sua permanência no projeto.  
 
O grupo se comporá pelo material humano formado a partir dos 16 alunos 
remanescentes do extinto grupo de estudos “Ensino jurídico, arte e cultura” 
(2011.1), somados aos 04 alunos classificados no presente certame, de modo 
que haja sempre um número nunca superior a 20 alunos por semestre.  
 
 
B) Ações a serem realizadas: 
 
- Os discentes envolvidos no projeto receberão treinamento, formação e 
capacitação da professora orientadora, a fim de ampliar suas competências e 
habilidades discursivas, orais e escritas; 



 
- Os discentes envolvidos serão direcionados a realizarem um laboratório de 
criatividade, com vistas à criação e execução de  ações de apoio e 
multiplicação dos resultados  produzidos pelo grupo, a fim de que estes 
também possam beneficiar os alunos matriculados na disciplina de 
Tópicos Especiais em Direito I ; 
 
- As ações serão baseadas na cooperação entre professora e alunos, por meio 
do uso de metodologias alternativas, de caráter estético e lúdico, mediante 
utilização (quando for o caso) de mídias analógicas e digitais, com o fim de 
atravessar a disciplina de Tópicos, dentro e fora do espaço da sala de aula;  
 
- As ações serão gestadas pelo próprio grupo  e geridas pela professora , 
de modo que os alunos envolvidos no projeto sejam tratados como co-
responsáveis pela formação e pelo aprimoramento da bagagem cultural dos 
calouros matriculados na disciplina de Tópicos Especiais em Direito I; razão  
pela qual, eles devem esmerar-se quanto à consolidação de suas próprias 
competências; 
 
- Fora as ações especificamente voltadas ao apoio da disciplina de 
Tópicos, o grupo realizará, no decurso de um ano, pelo menos: 01 (uma) 
apresentação para o público externo , em parceria com espaços culturais 
disponíveis na cidade; bem como, 01 (uma) apresentação externa, como ação 
de responsabilidade social,  cujo público-alvo deverá ser decidido de comum 
acordo pelo grupo.  Toda e qualquer apresentação que exceda essa 
prospecção inicial deverá ser objeto de decisão da orientadora responsável, 
conjugando-se a oportunidade e conveniência do bom andamento dos 
trabalhos.  
 
- Os alunos receberão da professora responsável mini-formações teóricas em 
pesquisa de campo, a fim de que os alunos interessados  sejam munidos dos 
instrumentos teóricos necessários à produção de artigos sobre ensino jurídico, 
em geral e/ou, de forma mais específica, acerca de estudo de caso 
concernente ao próprio grupo. 
 
- Os alunos participantes deverão disponibilizar as informações requeridas pela 
professora e por suas orientadas, quanto à sua evolução e desempenho 
acadêmico, em face do grupo; devendo (estes resultados) ficar disponíveis 
para todos os integrantes do grupo interessados em pesquisa de campo.  
 
C) Duração do Projeto: 
 
O projeto tem duração indefinida, podendo ser rompido a qualquer tempo, 
desde que não haja mais interesse da instituição ou da professora responsável 
em sua continuidade. Para os alunos, no entanto, o prazo de participação é de 
um ano, ressalvadas as disposições em contrário. 
 
Embora a participação do aluno se estenda por um ano, a cada semestre serão 
ofertadas as vagas eventualmente abertas pelos desistentes e/ou por aqueles 



que concluírem sua participação no semestre, respeitado o limite máximo de 20 
alunos por semestre.  
 
Os alunos que assim o desejarem podem limitar a sua participação ao período 
de um semestre, recebendo horas proporcionais. 
 
Alunos que tiverem de se desligar do projeto antes mesmo de completarem o 
semestre, por razão de força maior, justificada por escrito, poderão, caso assim 
entenda a professora responsável, obter horas proporcionais à sua 
participação. Contudo, os alunos que abandonarem o projeto ou se desligarem 
sem o preenchimento dos requisitos acima mencionados não receberão horas 
do grupo III.    
 
Em caso de eventual prorrogação do projeto, havendo, porventura, aluno 
veterano interessado em permanecer, por mais um ano, esta decisão caberá à 
professora responsável, em face de juízo de oportunidade e conveniência 
institucional. 
 
A dinâmica almejada deve conjugar, semestre a semestre, a participação de 
alunos veteranos (que já dispõem de experiência a repassar) e alunos novatos 
(tornando o projeto mais inclusivo) 
 
D) Objetivo geral: 
 
 - ampliar os limites de alcance dos resultados obtidos na Disciplina de Tópicos 
Especiais em Direito I, por meio de ações estratégicas de apoio à disciplina, 
realizadas por material humano a ser capacitado no bojo do próprio projeto, 
desenvolvendo-se metodologias criativas, alternativas e não convencionais, a 
fim de promover habilidades e competências discursivas, de modo que cada 
aluno do projeto possa atuar como agente multiplicador de seus próprios 
resultados. 
 
E) Objetivos específicos: 
 
- ampliar os limites e alcance dos resultados obtidos na Disciplina de Tópicos 
Especiais em Direito I 
- proporcionar maior refinamento cultural, imprescindível à otimização dos 
nossos resultados no ENADE 
- ampliar o horizonte hermenêutico dos discentes, possibilitando-lhes o acesso 
a uma bagagem cultural e humanista mais sólida; 
- ampliar e consolidar os recursos discursivos e interpretativos, por meio do 
enriquecimento do uso vernacular, bem como das estratégias e estilos de 
literatos no domínio da palavra escrita; 
- reforçar junto aos discentes estratégias de apresentação em público, com o 
desenvolvimento de suas habilidades expressivas e performáticas 
(necessárias, a posteriori, para efeito das atividades de argumentação jurídica); 
- agregar valor ao currículo dos discentes envolvidos, mediante a experiência 
concreta de atividade que conjuga pesquisa, extensão e responsabilidade 
social.      



- desenvolver ações sociais de acesso à arte e à cultura, como laboratório de 
experiências, com vistas às posteriores apresentações, destinadas ao público 
externo lato sensu 
-  possibilitar ao alunado uma experiência rica e inovadora com foco na 
pesquisa de campo 
 
F) Carga horária de Atividade complementar no Grupo  III – Extensão: 
 
- Para alunos novatos: 
Concessão de até, no máximo, 35h para 2011.1 e 60h para 2012.1, deduzidas 
as ausências não justificadas, a critério da professora responsável.  
 
- Para alunos veteranos (ex-alunos do grupo de estu dos “Ensino jurídico, 
arte e cultura (Distraídos Venceremos)”: 
Concessão de até, no máximo, 60h para 2011.1 e 60h para 2012.1, deduzidas 
as ausências não justificadas, a critério da professora responsável.  
 
 
G) Dias e horários dos encontros semanais:  
 
Terças-feiras, 16h30/18h30 (para o encontro geral, com todo o grupo); quartas-
feiras, 16h30/18h30 (para os encontros setoriais); segundas, de 11h10 às 
12h10 (encontros setoriais). 
 
Observação: à exceção dos encontros de terças, que são fixos, os demais 
dias e horários são flexíveis, tendo em vista a mobilidade requerida pela 
especificidade e variedade de tarefas que o projeto engloba, como, por 
exemplo, ações do grupo que ocorrem no horário da disciplina ou, por exemplo, 
ensaios com horários estendidos nas próprias terças feiras ou em outros dias 
da semana, conforme conveniência da agenda do grupo; ou ainda, quando da 
realização de apresentações públicas fora da faculdade, que poderão ocorrer 
no fim de semana ou em dias úteis, para ações de Responsabilidade Social ou 
para o público externo em geral.   
 
H) DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO SELETIVO: 
 
Quanto ao processo de seleção para preenchimento de 04 (quatro) novas 
vagas, para o período de 2011.2 a 2012.1 : 
  
- Os interessados devem inscrever-se sem ônus, mediante lista de assinatura, 
no apoio do 12º andar, de 14 de outubro (sexta-feira) até 18 de outubro de 
1011 (terça-feira) até 11h.   
 
- A seleção será realizada no dia 18 de outubro de 20 11, a partir de 14h30 , 
por ordem de chegada, em sala a ser designada. 
 
- Far-se-á seleção dos interessados por meio de uma “audição”, mediante a 
qual os alunos farão uma leitura (não é preciso memorizar) expressiva, 
performática e dramatizada de dois textos literários (os poemas “Também, 
aliás, apenas” de Francisco Alvim e “Morangos” de Edwin Morgan. 
 



- Os textos estarão disponíveis nas xerox do 3º, 4º e 13º andar. 
- A banca examinadora será composta pela professora responsável e pelos 
alunos veteranos do grupo “Distraídos Venceremos”, que se dispuserem a 
participar, no dia e hora marcados. 
 
- Caso, por qualquer razão, haja variação no número de integrantes da banca 
examinadora no decurso do processo, a professora responsável diligenciará 
para que as notas atribuídas aos candidatos sejam sempre somadas e 
divididas pelo número de examinadores presentes no momento de sua 
apresentação, resguardando-se a soma aritmética dos resultados de cada 
candidato.  
 
- Sob nenhuma hipótese um examinador sairá durante uma apresentação, sob 
pena de, fazendo-o, suspenderem-se os trabalhos até o seu retorno. 
  
- Para a formação de seu convencimento, os membros da banca farão 
brevíssima entrevista com os candidatos, a fim de compreenderem o seu perfil. 
 
- Os candidatos que alcançarem a média mínima 7,0 (sete) serão aprovados e 
sua aprovação terá validade de um semestre apenas, devendo ser chamados 
por ordem de classificação no certame.  
 
- Candidatos classificáveis poderão ser convocados, no decurso do semestre, a 
critério da professora, em caso de desligamento ou desistência dos 
participantes do projeto. Nesse caso, conceder-se-ão horas de atividade 
complementar proporcionais à sua participação.  
 
- Em caso de empate, a comissão decidirá conforme o perfil do candidato, 
traçado na entrevista. Permanecendo empate, será utilizado o IRA.  
. 
- A divulgação dos resultados ocorrerá até 19 de ou tubro de 2011 por 
meio de listas afixadas nos andares do curso de Dir eito e os candidatos 
classificados serão informados por email do início das atividades. 
 
I) Cláusula de reserva: 
À professora responsável caberá decidir todas as situações não previstas no 
presente Edital. 
 
 
Fortaleza, 11 de outubro de 2011. 
 
 

 
Profa. Gabrielle Bezerra Sales 
Coordenadora Geral do Curso de Direito 
 
 
Profa. Zaneir Gonçalves Teixeira 
Coordenadora de Atividades Complementares 


