
 

 
 
 

FACULDADE CHRISTUS  
CURSO DE DIREITO 

Escritório de Direitos Humanos 
EDITAL N° 02/2011 

 
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PROJETOS DE EXTENSÃO E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ESCRITÓRIO DE DIREITOS 
HUMANOS – EDH 

 
 

O Escritório de Direitos Humanos da Faculdade Christus torna pública a 

abertura de inscrições para SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS E 

VOLUNTÁRIOS,  que serão realizadas no período de 02 a 14 de março de 2011 , 

no apoio da Coordenação de Pesquisa e Atividades Complementares e 

Monografia, no 5º andar da Sede Dom Luís (CONFERIR HORÁRIOS)1, para 

integrar os seguintes projetos de extensão e responsabilidade social do EDH no 

ano de 2011: 

 

a) PROJETO ECOLOGIZANDO: COLETA ATIVA E INCLUSÃO SOCIA L 

DO CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL , sob a orientação e supervisão da 

Profª. Germana Parente Neiva Belchior ; 

 

b) PROJETO EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: COMUNIDADE E 

DIREITOS SOCIAIS, sob a orientação e supervisão da Profª. Ana Virgínia Porto 

de Freitas . 

 

 

 

 

                                                           
1 HORÁRIOS: Segundas e quartas, de 08:00 às 12; de 13:30 às 1 6h; Terças e 
quintas, de 8 às 12; de 13:30 às 18h; Sextas: 08h à s 20h 



1 OBJETIVOS DOS PROJETOS 

 

Os Projetos de Extensão e Responsabilidade Social do Escritório de 

Direitos Humanos baseiam-se na indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da 

extensão e objetivam: a) contribuir para o aperfeiçoamento da formação em 

direitos humanos dos alunos de graduação; b) promover atividades de extensão e 

responsabilidade socioambiental; c) fomentar a produção científica dos docentes e 

discentes envolvidos; 

 

1.1 São objetivos do Projeto Ecologizando :  

a) Geral: mostrar a necessidade da consolidação de uma educação 

ambiental, no âmbito da Faculdade Christus, por meio da construção de valores 

que permeiam uma ética ambiental, sob a perspectiva da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, da Política Nacional de Educação Ambiental e Política Nacional 

da Educação;  

b) Específicos: implementar a coleta seletiva em todos os campus da IES;  

propor, de forma continuada, uma educação em direitos humanos para uma 

Associação ou Cooperativa de catadores de material reciclável; sensibilizar os que 

fazem a Faculdade Christus (alunos, coordenadores, professores e funcionários) 

para uma conscientização e, especialmente, uma alfabetização ecológica, fazendo 

com que todos reflitam acerca de seus hábitos de consumo e atitudes em geral. 

 

1.2 São objetivos do Projeto Educação em Direitos Humanos: 

Comunidade e Direitos Sociais :  

a) Geral: Implementar programa de educação em direitos sociais junto 

aos alunos do Curso de Direito desta Instituição de Ensino Superior.  

b) Específicos: Difundir noções de direitos humanos, notadamente de 

direitos sociais, junto aos corpos docente e discente da rede de escolas 

profissionalizantes do ensino público estadual; Desenvolver, no corpo discente, a 



consolidação teórica de direitos humanos, notadamente de direitos sociais, 

complementando sua formação acadêmica e profissional; Promover o despertar 

dos discentes da instituição para o ensino jurídico, agregando conhecimentos 

metodológicos e pedagógicos necessários à execução do programa nas escolas, 

tendo em vista as exposições dialogadas; Compor o grupo de parceiros do 

Programa TRABALHO, JUSTIÇA E CIDADANIA, junto à Associação dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho da Sétima Região; Difundir na sociedade a 

busca da instituição pela excelência no ensino. 

 

2 INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições estão abertas no período de  02 a 14 de março de 

2011 no apoio da Coordenação de Pesquisa e Atividades Complementares e 

Monografia, no 5º andar da Sede Dom Luís. 

 

2.2 São as regras gerais de inscrição, válidas para os dois projetos: estar 

regularmente matriculado no Curso de Direito da Faculdade Christus; possuir 

disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para se dedicar às atividades do 

Escritório; não estar enquadrado no status de possível concludente. 

 

2.3 Para o PROJETO ECOLOGIZANDO podem se inscrever os alunos 

que estejam cursando no mínimo o 4º semestre de curso e estejam cursando ou já 

tenham cursado a disciplina de Direito Ambiental; 

 

2.4 Para o PROJETO COMUNIDADE E DIREITOS SOCIAIS podem se 

inscrever os alunos que estejam cursando ou já tiverem cursado a disciplina de 

Direito Constitucional II.  

 

2.5 A inscrição será efetuada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: a) formulário de inscrição; b) cópia do histórico escolar atualizado; 

 



3 VAGAS 

 

3.1 No total, há 14 vagas a serem preenchidas, da seguinte forma: 

 

a) Projeto Ecologizando : 8 (oito) vagas, sendo 1 (uma) para aluno 

bolsista e as demais para voluntários; 

 

b) Projeto Comunidade e Direitos Sociais : 6 (seis) vagas, sendo (1) 

uma para aluno bolsista e as demais para voluntários; 

  

 

4 ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO E  
RESPOSABILIDADE SOCIAL DO EDH 

 
 

4.1 O aluno bolsista ou voluntário deve ter disponibilidade de tempo e se 

dedicar às atividades do Escritório durante 12 horas semanais em todo o período 

de duração do Projeto ao qual é vinculado; 

 

4.2 Os horários de encontros presenciais obrigatórios com as professoras 

são: a) Projeto Ecologizando : Quintas-feiras, das 17 às 20h; b) Projeto 

Comunidade e direitos sociais : Segundas ou Quartas-feiras, das 16:30 às 

18:30h. 

 

4.3 O aluno bolsista ou voluntário  é obrigado a inscrever–se e  

apresentar  RESUMO ou  ARTIGO enfocando as experiências vivenciadas no 

projeto (resultados finais) no IX ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À 

DOCÊNCIA, em 2012, para o qual se utilizará a padronização adotada pelo 

formulário I7, disponível no site da Faculdade Christus. Referido resumo ou artigo 

poderá ser escrito por até 3 autores, sob a supervisão do professor orientador, e, 

no caso do artigo,  deverá ser submetido à comissão avaliadora da Opinião 

Jurídica; 



 

4.4 O aluno deverá comprometer-se a cumprir as atividades solicitadas e 

previstas pelo Professor orientador do Projeto ao qual é vinculado durante todo o 

período de duração do projeto, que irá de abril a dezembro de 2011; 

 

4.5 Os alunos selecionados deverão apresentar os formulários de 

freqüência (modelo A-3), durante a vigência do projeto de acordo com o calendário 

do Escritório de Direitos Humanos, a ser posteriormente divulgado.  

 

4.6 O aluno deverá participar das atividades promovidas pelo Escritório 

de Direitos Humanos. 

 

4.7 É proibida a participação simultânea do estudante (bolsista e 

voluntário) em outros programas desta IES que requeiram dedicação de carga 

horária. 

 

4.8 Em caso de descumprimento das obrigações assumidas junto ao 

Escritório de Direitos Humanos, poderá haver desligamento do aluno, a critério do 

EDH. Se o aluno desligado tiver a qualificação de bolsista, a bolsa será 

transferida, respeitada a ordem de classificação no certame, para aluno voluntário 

engajado no mesmo projeto. 

 

4.9 O desligamento (temporário ou definitivo) do professor orientador da 

instituição ou do projeto poderá ensejar o desligamento dos seus alunos 

pesquisadores. Na ocorrência dessa hipótese, o aluno perde o direito ao desconto 

(se for bolsista).    

 

 

 

 

 



5 SELEÇÃO E RESULTADO 

 

5.1 Os candidatos inscritos deverão se submeter a uma prova escrita, 

seguida de uma entrevista.  

 

5.2 A avaliação escrita versará sobre um dos seguintes temas, a serem 

sorteados na hora do exame: 

 

a) Projeto Ecologizando : I) A educação ambiental e a inclusão social 

dos catadores de resíduos sólidos; II) A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

n. 12.395/2010) e a coleta seletiva; III) O dever fundamental de preservação ao 

meio ambiente e a responsabilidade socioambiental.  

 

b) Projeto Comunidade e Direitos Sociais : I) O Direito do Trabalho 

enquanto direito fundamental; II) A efetividade dos direitos sociais; III) Direitos 

humanos e cidadania. 

 

5.3 As provas serão realizadas nas seguintes datas, horários e locais: 

 

a) Projeto Ecologizando: no dia 17 de março de 2011, das 17 às 

18:30h, no 7º andar, sala 701, da sede Dom Luís. 

 

b) Projeto Comunidade e Direitos Sociais : no dia 16 de março, das 

16:30 às 18:00h, no 7º andar, sala 701, da sede Dom Luís. 

 

5.4 As entrevistas serão realizadas com os aprovados na seleção escrita 

e terão caráter meramente classificatório 

 

5.5 As avaliações passarão pelo crivo do professor responsável pela 

orientação do Projeto correspondente.   

 



5.6 Após a divulgação do resultado, os alunos bolsistas e voluntários 

selecionados deverão participar da solenidade de abertura dos trabalhos, a ser 

conduzida pelo Escritório de Direitos Humanos em conjunto com a Coordenação 

do Curso de Direito e assinar o Termo de Compromisso em dia a ser agendado 

e comunicado previamente. 

 

5.7 O não comparecimento do candidato aprovado para a assinatura do 

Termo de Compromisso  na data e horários a serem especificados ensejará a 

convocação imediata dos candidatos classificáveis. 

 

 

6 BOLSA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

6.1 A bolsa terá vigência de 9 (nove) meses, com início em abril de 2011 

a dezembro de 2011,  salvo nas situações estabelecidas nos itens 3.7 e 3.8 deste 

Edital. 

 

6.2 Os alunos selecionados para bolsistas, conforme o número de vagas 

ofertadas, serão contemplados com bolsa de 25% de desconto na mensalidade 

durante o período de vigência do Projeto ao qual é vinculado. 

 

6.3 Não é permitida a acumulação da bolsa  de extensão e 

responsabilidade social com qualquer outra que seja concedida por esta IES. A 

concessão da referida bolsa não dá ensejo ao pagamento de benefício direto ao 

contemplado; mas autoriza, tão somente, à concessão de desconto na 

mensalidade, quando for o caso.  

 

6.4 Os alunos que obtiverem as maiores notas na avaliação escrita e na 

entrevista serão aprovados para participar do Projeto pelo qual optou. 

 



6.5 A bolsa será concedida ao aluno que obtiver o primeiro lugar na 

avaliação. O histórico acadêmico (IRA – índice de rendimento acadêmico) servirá 

como critério de desempate, se for o caso. Ainda assim mantido o empate, a bolsa 

será concedida ao aluno que tiver a maior idade. 

 

6.6 Alunos cadastrados nos programas PROUNI ou FIES com 

bolsa/financiamento de 100% da mensalidade somente podem concorrer como 

aluno voluntário neste Edital.  

 
6.7 O não cumprimento das prescrições enumeradas neste edital poderá 

implicar na suspensão da bolsa correspondente. 

 

7 CÔMPUTO COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

7.1 A efetiva participação do aluno nos Projetos de Extensão e 

Responsabilidade Social do Escritório de Direitos Humanos valerá como atividade 

acadêmica complementar, no Grupo III – Extensão, devendo-se computar 100h/a 

nos registros cadastrais do aluno, desde que não haja desistência ou 

desligamento por iniciativa da Instituição, antes do término do Projeto, e desde 

que o aluno obtenha 75% de freqüência nas atividades.  

 

7.2 Os alunos receberão certificado no qual constará a descrição e a 

natureza da atividade e o número de horas trabalhadas. 

 

7.3 A obtenção das horas de atividade complementar e a entrega do 

certificado correspondente ficarão condicionadas à obtenção de 75% de 

freqüência nas atividades, à entrega dos relatórios A3, bem como a entrega 

tempestiva do resumo ou artigo – escrito por até 3 autores – ao professor 

orientador, sobre tema relacionado às atividades desenvolvidas no Projeto, nos 

termos do formulário I-7, bem como à entrega de declaração de participação nos 

eventos mencionados no item 3.5. 

 



 

8 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

8.1 Os resultados serão divulgados entre os alunos até o dia 28 de março 

de 2011. 

 

9 CLÁUSULA DE RESERVA 

 

9.1 Os casos não previstos serão decididos pelo Escritório de Direitos 

Humanos, em comum acordo com a Coordenação Geral do Curso de Direito. 

 

Fortaleza, 02 de março de 2011. 

 

Anabel Cruz Dionisio 
Supervisora do Campus Dom Luis 

 
 

Gabrielle Bezerra Sales 
Coordenadora Geral do Curso de Direito 

 

Ana Stela Vieira Mendes Câmara 
Professora Responsável - Escritório de Direitos Humanos 

 
 

 
 


