Edital nº 22/2019
ABRE INSCRIÇÕES PARA VISITA TÉCNICA DO CURSO DE DIREITO
(TRF 4ª Região e 1ª Auditoria Militar da 3ª CJM)
A Coordenação do Curso de Direito, no uso de suas atribuições institucionais, torna público
aos interessados a abertura das inscrições para inscrições à Visita Técnica ao Tribunal Federal
da Regional – 4ª Região (TRf 4ª Região) e à sede da 1ª Auditoria Militar da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, localizadas em Porto Alegre - RS, sob coordenação das professoras Aline
Casagrande e Manuela Pereira Savio.
1. Da visita técnica e seus objetivos:
A vista técnica às instituições jurídicas na capital do Estado é atividade extraclasse
tradicionalmente prevista no calendário acadêmico do Curso de Direito da Faculdade Palotina e se
justifica pela necessidade de oportunizar aos acadêmicos do Curso o conhecimento “in loco” da
estrutura e do funcionamento das instituições acima referidas.
As visitas são guiadas por servidores dos locais previamente agendados. Para este
semestre letivo, a visita técnica será à sede da 1ª Auditoria Militar da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre/RS (Rua General Portinho, 426, CEP 90.010360), onde conhecerão a estrutura da Instituição, e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Rua
Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, Bairro Praia de Belas, CEP 90010-395), onde assistirão
vídeo institucional e receberão as orientações sobre o funcionamento do Tribunal. Posteriormente,
poderão assistir aos julgamentos nas diversas Câmaras do Tribunal, à livre escolha de cada
acadêmico.
2. Do público-alvo e dos valores de investimento:
Acadêmicos regularmente inscritos no Curso de Direito da Faculdade Palotina.
Número total de vagas: 30 (trinta)
Investimento: R$70,00 (setenta reais) por aluno*
*Valor na condição de preenchimento total das vagas previstas; na hipótese de não
preenchimento das vagas, haverá valores adicionais por pessoa, tendo em vista o valor fixo
pelo fretamento do ônibus. O valor não inclui despesas com alimentação.
3. Do local da inscrição:
Local/horários
Secretaria da Coordenação do
Para inscrição, preencher obrigatoriamente:
Curso de Direito, com a
 Nome completo
Secretária das Coordenações,
 Número de RG (identidade)
Bruna Monego, segundas e
 Número do Registro Acadêmico (RA)
 Número de telefone (com WhatsApp)
quartas-feiras, das 18h30min
 Semestre que está cursando
às 21h.
Pagamento
No ato da inscrição*** (valor R$70,00 (setenta reais) por acadêmico)
***A inscrição será realizada mediante pagamento, não havendo devolução de valores em
caso de desistência, pelo fato do transporte ser contratado mediante fretamento.
Inscrições

Período de inscrições
De 02 a 10 de outubro

4. Dos requisitos para certificação:
Os alunos participantes receberão certificação de 20 horas para atividade complementar
de graduação (ACG). Em data a ser aprazada, os acadêmicos deverão apresentar relatório da
visita técnica realizada, socializando o conhecimento entre os colegas que participaram da atividade
extraclasse proposta. A listagem dos acadêmicos que realizaram a atividade será entregue no dia
21 de outubro de 2019, na Secretaria Geral da IES, para confecção do competente certificado.
Santa Maria, 30 de setembro de 2019.

Profª. Drª. Carolina Salbego Lisowski
Coordenadora do Curso de Direito
Faculdade Palotina

