EDITAL DE SELEÇÃO 2020.1 - GRUPO DE ESTUDOS
INTERDISCIPLINAR
ERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS FORENSES

O GRUPO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS FORENSES
convoca alunas/os dos Curso
Cursos de Graduação em Direito da Faculdade de Ciências
Aplicadas de Limoeiro a participarem do processo de seleção para composição e
formação do grupo.
1. PROFESSORES
S RESPONSÁVEIS
1.1 Docente Coordenador do Grupo
Grupo: Prof. Diogo Ramos
1.2 Docentes Participantes: Prof. Luiz Henrique; Prof. Bruna Veiga;
Veiga Prof. Adelson
Silva; Prof. Artur Paiva e Prof. D
Danilo Ramos e Prof. Camila Lima.
2. OBJETIVO: Este grupo tem por objeto analisar os problemas enfrentados pela
sociedade civil contemporânea e as possibilidades de aplicação da legislação nacional
vigente, notadamente no âmbito interdisciplinar da perícia forense,, em suas diversas
subdivisões,, especialmente Auditoria e Gestão, Perícia Cível, Perícia Trabalhista e
Perícia Criminal, mediante
ante supervisão dos professores orientadores.
3. CURSOS PARTICIPANTES
PARTICIPANTES: Direito.
3.1 Linhas de Pesquisa: Auditoria e Gestão, Per
Perícia
ícia Cível, Perícia Trabalhista e Perícia
Criminal.
3.2 Vagas por Linha de Pesquisa: 08 vagas.
4.. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO: São documentos
necessários para inscrição
scrição neste grupo de pesquisa os discriminados abaixo:
a) Curriculo lattes ou Vitae
Vitae;
b) Carta
arta de intenção para participar do grupo identificado com nome completo,
matrícula e contato (endereço, telefone e email) e relatando os motivos que
despertaram o intere
interesse de fazer parte deste grupo;
c) Comprovante de Matrícula 2020.1.
5.. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO: As inscrições serão realizadas no
período de 03 a 17 de Fevereiro de 2020, diretamente na secretaria da Faculdade,
informando o assunto “Processo de Seleção do Grupo de Estudos Interdisciplinar em
Ciências Forenses”. O aluno deverá informar: 1) nome completo; 2) matrícula; 3)
período; 4) turma; 5) link do currículo na plataforma lattes ou cópia do currículo vitae.
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6.. DO PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO: O processo seletivo constará de uma
prova escrita a ser realizada no dia 18/02/2020, às 19 horas, em sala de aula a ser
designada. Poderá ser designada entrevista, de caráter eliminatório, para avaliação do
perfil do candidato.
A prova escrita versará sobre qualquer tema relacionado ao tema da perícia forense, e
linhas de pesquisa indicadas
indicadas. As candidaturas serão avaliadas por professores
participantes do grupo.
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO: São critérios avaliativos para esta seleção:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ser aluna/o regularmente matriculad
matriculada/o;
Ter interesse e disponibilidade para reuniões quinzenais (inclusive nos sábados);
sábados)
Ter Disposição para leitura e produção de textos científicos;
Ter disposição para realização de visitas técnicas e reuniões institucionais;
Ter interesse em produção científica e participação em atividades de extensão.

8. DO RESULTADO: O resultado com o nome das/os selecionadas/os ser
será divulgado
nos murais da instituição,, a partir do dia 27/02/2020.
9. REUNIÕES: As reuniões do grupo de pesquisa ocorrerão em sala de aula da
Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro
Limoeiro,, com duração estimada de 1 hora,
quinzenalmente, preferencialmente às quintas-feiras, a partir das 17 horas. As datas e
horários serão confirmados previamente pelos professores orient
orientadores e poderão sofrer
alterações.
10.. DAS HORAS COMPLEMENTARES: Os alunos que participarem ativamente,
produzindo textos e estando
tando presentes em, no mínimo, 80%
0% das reuniões, terão
computadas 40 horas de atividades complementares.
11. DAS DÚVIDAS OU OMISSÕES: Os casos omissos serão resolvidos por esta
Coordenação do Curso.

Limoeiro
Limoeiro, 03 de Fevereiro de 2020.

Prof. Me. Diogo Ramos
Coordenador do Curso de Direito
Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro
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