EDITAL 012/2019

Seleção de Acadêmicos dos Cursos de Graduação da UNESPAR para o Projeto de
Extensão ENTENDENDO DIREITO

A Divisão de Extensão e Cultura da UNESPAR – campus Apucarana, por meio do
coordenador do projeto, torna pública a seleção de acadêmicos conforme segue:

1.- Dos Objetivos e Finalidades
O projeto de extensão tem por finalidade promover uma seleção de acadêmicos dos últimos
anos da UNESPAR para que possam junto com o orientador deste projeto, buscar atualizações
das Leis ocorridas durante sua permanência acadêmica e a cada semestre promover um evento
de atualizações jurídicas com a participação de acadêmicos e da Sociedade.
Os acadêmicos interessados devem se inscrever para participar da realização de pesquisas
deste projeto de extensão de forma voluntária, atuando como mediador no evento semestral de
divulgação das atualizações da legislação, com data a ser divulgada posteriormente.

2.- Vagas
Ficou estabelecido que 5 (cinco) acadêmicos de cada turma dos 4ºs anos poderão se inscrever
de forma gratuita. Se tiver mais inscritos que o número de vagas terão privilégio as cinco
primeiras inscrições de cada turma.

3.- Período de Inscrição
3.1 O acadêmico interessado em participar do processo de seleção deve preencher a ficha de
inscrição (ANEXO I) e protocolá-la no campus para o coordenador do projeto, até 25 de abril
de 2019 (quinta-feira).
3.2 O resultado da seleção será divulgada a partir do dia 29 de abril de 2019 (segunda-feira)
em edital fixado nas salas dos respectivos 4° anos.
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4.- Dos Encontros e do Prazo
Os acadêmicos selecionados terão um encontro semanal com o orientados do projeto de
extensão e será realizado do mês de maio/ 2019 ao mês de dezembro/ 2019.
5. Das Disposições Gerais
5.1 Os acadêmicos selecionados assinarão termo de voluntariado exigido pelo projeto.
5.2 Os acadêmicos selecionados receberão certificado de participação em projeto de extensão,
de acordo com a sua carga horária total desempenhada no projeto.
5.3. O período de execução do projeto será de 01/05/2019 a 20/12/2019.
5.4 As atividades do projeto terão início no dia 01/05/2019.

Apucarana, 09 de abril de 2019.

Prof. Ocimar Estralioto
Coordenador do Projeto de Extensão

Profa. Paula Tissiany Viana de Macedo Carneiro
Chefe da Divisão de Extensão e Cultura da Unespar, Campus de Apucarana
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ANEXO I

EDITAL Nº 012/2019
Seleção de Acadêmicos dos Cursos de Graduação da UNESPAR para o Projeto de
Extensão ENTENDENDO DIREITO
FICHA DE INSCRIÇÃO
Acadêmico(a): __________________________________________________________
Nº de Matrícula: _________________________________________________________
Série:________________ Curso de ......................................................
CPF nº:________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________
Telefones: ______________________________________________________________

Data: ____/____/______
Assinatura: _____________________________________________________________
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