
 

                                
COORDENAÇÃO GERAL DO CURSO DE DIREITO   

                           
PET-DIREITO  

  
EDITAL DE SELEÇÃO 02/2022 

         

      A Coordenação Geral do Curso de Direito faz saber que foram PRORROGADAS as 

inscrições de candidatos(as) para o exame de seleção ao Programa de Educação 

Tutorial (PET) do curso de Direito, biênio 2022/2024 até o dia 09 de MAIO de 2022 e 

deverão ser realizadas na Secretaria da Coordenação do Curso de Direito, das 9h00 às 

11h00 (manhã) e das 19h30 às 21h00 (noite). 

      Conforme normas específicas do PET-DIREITO, poderão inscrever-se alunos (as) 

regularmente matriculados (as) no curso de Direito, desde que estejam cursando, no 

mínimo, o segundo período e, no máximo, até o sexto período neste primeiro semestre de 

2022. A temática de estudo envolverá projetos ligados a “Direito e política: do Estado 

de Direito ao Estado Democrático de Direito – Desafios Contemporâneos”.  

       Para a inscrição os(as) candidatos(as) deverão anexar junto à inscrição os 

seguintes documentos:  

a) Cópia da carteira de identidade;  

b) Cópia do comprovante de matrícula atualizado, que pode ser acessado 

no Portal do Aluno;  

b) Carta de intenção de ingresso no Programa (no máximo uma lauda), escrita 

pelo(a) aluno(a), na qual o(a) candidato(a) deve descrever sua vida acadêmica, 

seus objetivos e propostas em relação ao PET. Deve também mencionar porque 

deseja ingressar no programa, assim como, confirmar a ciência deste edital (não 

há modelo prévio). A carta deve ser entregue digitada, impressa  e assinada. 

       O exame de seleção, a ser conduzido pela Coordenadora Geral do curso de Direito 

do Centro Universitário Autônomo do Brasil (UniBrasil), Prof Allana Campos Marques, 

será composto pela Tutora do PET-DIREITO, Prof Dra. Andréa Maria Carneiro Lobo 

(Direito, Unibrasil), pela Profa.  Dra. Amanda Cieslak Kapp (Direito, Unibrasil), pelo 

Professor Dr. José Osório do Nascimento Neto (Direito, Unibrasil) e pela Profa. Dra. 

Maria Cecília Naréssi Munhoz Affornali (Direito, Unibrasil). 

 



 

 

O exame será composto das seguintes etapas:  

 

a) Entrevista: com banca de professores sobre o conteúdo do artigo indicado 

como referência e sobre a disposição acadêmica e a disponibilidade de tempo 

do(a) candidato(a) em assumir os compromissos do Programa, atribuída nota de 

0 (zero) a 10,0 (dez) e de caráter classificatório.  

b) Análise do histórico acadêmico: o IRA (Índice de Rendimento  

Acadêmico) deverá ser acima de 7,0 (sete) e será acionado como critério de 

desempate, caso necessário.   

 

       Serão considerados(as) aprovados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem média 

mínima final 7,0 (sete) na entrevista. Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) na 

ordem decrescente de suas médias apuradas.  

       Àqueles(as) que forem aprovados(as) serão concedidas 120 (cento e vinte) horas 

complementares desde que concluídas todas as atribuições do Programa durante 2 (dois) 

anos. Não haverá atribuição parcial de horas complementares. Todavia, a critério da 

tutoria do PET e em comum acordo com a coordenação geral do Curso de Direito, existe 

a possibilidade da concessão de 60 (sessenta) horas complementares para o(a) 

acadêmico(a) que concluir com excelente desempenho 1 (um) ano de atividades no 

Programa.  

       O(a) candidato(a) deverá estar ciente das atribuições e compromissos com o 

Programa, especialmente: o comparecimento às reuniões com o grupo e às reuniões 

individuais com a tutora, que serão semanais ou quinzenais  às 14h30; o desenvolvimento 

de pesquisa dentro das linhas do Programa; a disponibilidade de horas semanais para o 

estudo e a escrita de textos; a produção de 1(um) artigo científico por ano; a 

disponibilidade de tempo para as atividades de ensino e extensão.   

         Para esta seleção são 12 (doze) as vagas disponíveis e as datas do processo de 

seleção são as seguintes:   

a) Inscrição: até 09/05//2022 às 21h00; 

b) Edital - inscrições deferidas e horários das entrevistas - 10/05/2022 

c) Entrevistas com os (as) candidatos (as) : Dia: 18/05/2020 - 14h00 –  



 

d) Resultado da seleção:  Dia: 17/05/2020 – no  mural do PET – Bloco 6 – 

Térreo, no site da Faculdade e na página do PET no Instagram. 

e) Primeira Reunião dos alunos aprovados com a tutora do Programa: 

20/05/2022 – 14 horas – Sala 147 – Bloco 6 – Térreo.    

 

A bibliografia básica de apoio para a entrevista é a seguinte: Levitsky, Steven; Ziblatt, 

Daniel. Como as democracias morrem. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 

Zahar, [ca 2018].  Disponível em: http://dagobah.com.br/wp-

content/uploads/2019/02/Como-as-Democracias-Morrem-Steven-Levitsky.pdf Acesso 

em: 13/04/20 

Professora   Dra.  Allana Marques 

Coordenadora Geral do Curso de Direito  

 

Prof. Dra. Andréa Maria Carneiro Lobo  

Tutora do PET do Curso de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


