
 
EDITAL nº 04.2019 

 

SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PROJETO DIREITO, CIDADANIA E CULTURA DE 

PAZ/ANO LETIVO 2019 

 

 O Diretor Geral e a Coordenação do Curso de Direito, no uso de suas atribuições 

institucionais, torna público aos interessados a abertura das inscrições para seleção no Projeto 

de Extensão “Direito, Cidadania e Cultura de Paz”, sob coordenação das professoras Aline 

Casagrande, Manuela Pereira Savio e Silviane Meneghetti. 

 

1. Do Projeto e seus objetivos: 

O Projeto “Direito, Cidadania e Cultura de Paz”, registrado sob o número 187/2013 e 

aprovado pela 42ª Sessão do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), tem como 

objetivo fortalecer a formação de profissionais cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento 

social da comunidade santa-mariense, prestando serviços e orientações técnicas no âmbito 

jurídico, oportunizando aos acadêmicos extensionistas a convivência com a realidade social e 

a prática profissional. 

Para tanto, o Projeto “Direito, Cidadania e Cultura de Paz” credencia-se junto à sociedade 

como espaço privilegiado de produção de conhecimento significativo para a superação das 

desigualdades sociais existentes, como prática acadêmica que interliga o Faculdade Palotina 

nas suas atividades de ensino e de pesquisa, através das práticas de atendimento, acolhimento 

e assistência jurídica às famílias vítimas de violência doméstica, desenvolvidas junto à 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), bem como através da ação 

Mediação para uma Cultura de Paz, desenvolvida junto ao Centro Palotino de Mediação.  

 

2. Do público-alvo e dos requisitos para seleção: 

 Estar regularmente matriculado do 3º até o 8º semestre do Curso de Direito da 

Faculdade Palotina, ou ser egresso do Curso de graduação ou de algum dos Cursos 

de Especialização (pós-graduação) em Direito da Faculdade Palotina; 



 
 Possuir, obrigatoriamente, disponibilidade de horário para exercer as atividades do 

Projeto, nos seguintes dias/turnos: quintas-feiras, das 8h às 11h30min ou das 

13h30min às 17h; sextas-feiras, das 13h30min às 17h. 

 

3. Do cronograma do processo de seleção: 

 Datas/horários Local 

Inscrições De 19 a 22 de março de 2019 Recepção da Faculdade 

Palotina  

Entrevistas 23 de março de 2019 (sábado), a partir 

das 10h, pela ordem da lista de 

inscrição  

Sala Núcleo de Monografia 

Resultado  Até 27 de março de 2019 Site/redes sociais Faculdade 

Palotina 

 

4. Das vagas: 

Ação Local Horário Nº vagas 
Atendimento, 
acolhimento e 
assistência jurídica às 
famílias vítimas de 
violência doméstica 

Delegacia 
Especializada de 
Atendimento à 
Mulher (DEAM) 

Quintas-feiras, das 
13h30min às 17h 

02 (duas) vagas 
para acadêmicos 

da graduação 

Mediação para uma 
Cultura de Paz 

Centro Palotino de 
Mediação 

Quintas-feiras, das 8h 
às 11h30min 
 

02 (duas) vagas, 
sendo 01 (uma) 
para acadêmico 
da graduação e  
01 (uma) para 

egresso 
 

Sextas-feiras, das 
13h30min às 17h 

01 (uma) vaga 
para acadêmico 

da graduação 

 

 

 

 



 
 

5. Dos requisitos para certificação: 

O Projeto terá duração de dois semestres letivos e, aos acadêmicos que cumprirem com as 

atividades propostas, haverá certificação de 240h (duzentas e quarenta horas) em Projeto de 

Extensão. 

 

Santa Maria, 19 de março de 2019. 

 

 
 
 
Profª. Drª. Carolina SalbegoLisowski                                Prof. Gilberto Antônio Orsolin 
Coordenadora do Curso de Direito                                    Diretor Geral da FAPAS 
 


