EDITAL Nº 001/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Projeto de Extensão ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO AUXÍLIO EMERGENCIAL
Constitui requisitos e etapas para a seleção de candidatos
voluntários ao Projeto de Extensão Assistência Jurídica no
Auxílio Emergencial da Faculdade Meridional – IMED.
A IMED, integrante do sistema Federal de Ensino do Ministério da Educação e mantida pelo Complexo de
Ensino Superior Meridional, recredenciada pela Portaria MEC nº 524, publicada no DOU de 10/05/2012,
através do Departamento de Extensão e Responsabilidade Social.
PROPOSTA
O objetivo deste projeto é promover a inserção dos estudantes do curso de Direito da IMED na prática
jurídica processual por meio da atuação em casos reais acerca dos pedidos de auxílio emergencial requeridos
ao Governo Federal no período da Pandemia pelo Coronavirus.
O projeto será executado pelos acadêmicos do curso de Direito da IMED a partir do sexto semestre.
Todas as atividades serão supervisionadas pelos docentes proponentes deste projeto de extensão.
Espera-se que o projeto colabore com o desenvolvimento de competências como proatividade,
organização, comunicação, liderança e contribua com a aplicabilidade na prática do conteúdo recebido em sala
de aula.
DOS OBJETIVOS
São objetivos específicos do projeto:
o Propiciar maior inserção dos estudantes em atividades práticas do curso, a fim de vivenciarem a
aplicabilidade da teoria vista em sala de

aula.

o Promover atividades vivenciais no dia-a-dia da Prática Jurídica.
o Proporcionar à comunidade envolvida no projeto uma melhora nas condições de atendimento e atenção
às demandas em tempo razoável.

o Demandar, especificamente, quanto ao auxílio emergencial requerido ao Governo Federal e que fora
negado aos cidadãos.
DOS REQUISITOS
Poderão participar da seleção os acadêmicos de Direito, regularmente matriculados, a partir do sexto
semestre.
DAS INSCRIÇÕES
Os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail: nujur@imed.edu.br no período de
22/06/2020 a 26/06/2020 com o título: INSCRIÇÃO – EXTENSÃO.
DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO/ OU DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A seleção dos alunos ocorrerá pela análise curricular e o resultado será divulgado em 29/06/2020.
DO NÚMERO DE VAGAS
Serão disponibilizadas, inicialmente, duas vagas, podendo ser realizada nova chamada conforme a
demanda.
DO CERTIFICADO
A participação no projeto de extensão será certificada pelo departamento acadêmico da IMED e poderá
ser contabilizada como atividades complementares do curso de graduação.
OBS.: para certificação o aluno deverá permanecer no projeto ao longo de todo o semestre e deverá ter 75%
de participação nas atividades realizadas.
DA METODOLOGIA E PERÍODO DO PROJETO

O projeto será desenvolvido no Núcleo de Práticas Jurídicas da IMED, podendo, inclusive, ser
realizada em sistema home office, em conformidade com as determinações das autoridades sanitárias
relacionadas ao período de distanciamento social.
Com efeito, a prática pedagógica discriminada neste projeto de extensão está de acordo com a Portaria
do Ministério da Educação nº 544, de 16/06/2020, publicada em 17/06/2020.
As atividades desenvolvidas serão as inerentes aos processos judiciais (análise documental,
peticionamento, acompanhamento processual).
O turno de cumprimento das atividades será combinado entre a coordenação do projeto e os alunos
selecionados, devendo ter um cumprimento de 4 horas semanais.
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Os resultados serão publicados no Site da IMED>Página do curso de Direito e/ou enviados por email.
As excepcionalidades e situações omissas neste edital serão resolvidas pela coordenação do projeto e
pela Coordenação do curso de Direito da IMED.
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