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O Programa de Extensão LIBERTAS - Programa de Enfrentamento da Vulnerabilidade em Ambientes 

Prisionais, coordenado pelo Professor Bruno Rotta Almeida, seleciona estudantes voluntárixs 

interessadxs. 

 

ATIVIDADES 

- Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica em situação de custódia e internação. 

- Acompanhamento de audiências, processos judiciais e outros atos. 

- Aprendizado teórico, através de grupo de estudos, seminários e debates. 

- Ações em defesa dos direitos humanos e de enfrentamento e superação da vulnerabilidade, como acesso à 

educação, saúde, cultura, trabalho, assistência social, psicológica etc. 

- Organização de congressos, seminários, simpósios etc. 

 

 

CARGA HORÁRIA E LOCAL DAS ATIVIDADES 

- As atividades do LIBERTAS serão realizadas em uma turma com encontros semanais: quinta-feira e 

sexta-feira, das 14h às 17h. 

Local: Sala do LIBERTAS. 

 

 

REQUISITOS 

- Alunos regularmente matriculados no Curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas; 

- Disponibilidade para os atendimentos, audiências e demais atividades de formação do/as participantes e 

de referência em defesa dos direitos humanos e enfrentamento da vulnerabilidade. 

- Interesse pela área de direitos humanos e sistema prisional. 

 

 

NÚMERO DE VAGAS 

- Serão selecionadxs até 05 (CINCO) estudantes voluntárixs. 



INSCRIÇÕES 

- AS INSCRIÇÕES OCORRERÃO ATÉ O DIA 25/09/2016 ÀS 23H59. 
- Os/as interessados/as devem fazer a inscrição enviando e-mail para libertasufpel@gmail.com, com a 

seguinte documentação: histórico de graduação e currículo. 

- O currículo deve registrar toda a trajetória acadêmica (produção, estágios, participação em congressos, 

seminários, e em projetos de ensino, pesquisa e extensão). 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

- Disponibilidade; Interesse; Histórico de graduação; Currículo. 

- A Coordenação se reserva da possibilidade de selecionar um número inferior ou superior a cinco 

estudantes. 

 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Inscrições: De 12/09/2016 a 25/09/2016 (domingo), às 23h59. 

Entrevistas: 28/09/2016 (quarta-feira), às 18h. (A chamada ocorrerá no saguão de entrada da Faculdade 

de Direito da UFPel) 

Resultado: 30/09/2016 (sexta-feira), através do site wp.ufpel.edu.br/libertas. 

Início das atividades: 06/10/2016 (quinta-feira), às 14h. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

- Àqueles/as que tiverem participação mínima de 75% nas atividades e bom aproveitamento, serão 

fornecidos certificados de participação para fins de comprovação de atividade jurídica voluntária. 

 

REMUNERAÇÃO 

- A atividade é voluntária, não prejudicando a eventual percepção de bolsas e auxílios. 
 

 

Pelotas, 12 de setembro de 2016..  

 

BRUNO ROTTA ALMEIDA 

Coordenador 
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