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O Projeto de Extensão DEFENSA Assessoria Criminal Popular, coordenado pelo Prof. Bruno Rotta Almeida e pela Profa. 

Inezita Silveira da Costa, seleciona estudantes voluntário/as interessado/as.  

 
ATIVIDADES: Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica; Acompanhamento de audiências, 

processos judiciais e outros atos das pessoas assistidas pelo Projeto; Aprendizado teórico, através de grupos de estudos, 

seminários e debates; Atividades de referência em defesa dos direitos humanos e enfrentamento da vulnerabilidade. 

 
CARGA HORÁRIA E LOCAL DAS ATIVIDADES: As atividades do Projeto são realizadas na Quinta-feira, das 

12h às 14h. Local: Serviço de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. O SAJ – 

FD/UFPel está localizado na Rua Félix da Cunha, n. 363, ao lado da cantina da Faculdade de Direito.  
Obs.: Enquanto durar a pandemia de coronavírus, as atividades são realizadas, remotamente, das 11h às 12h. 

 

REQUISITOS: Estudantes regularmente matriculados no Curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas nos 

seguintes anos: 4º, 5º e 6º. 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 pelas áreas de 

ciências criminais e direitos humanos. 

 
NÚMERO DE VAGAS: Serão selecionado/as até 04 (QUATRO) estudantes voluntário/as. A Coordenação se reserva 

da possibilidade de selecionar um número inferior ou superior. 

 
INSCRIÇÕES: Ocorrerão do dia 10/08/20 ATÉ O DIA 14/08/2020 ÀS 23h59. Os/as interessados/as devem enviar e-

mail para libertasufpel@gmail.com com os seguintes documentos: 

 Formulário de inscrição preenchido 

 Currículo, indicando as principais atividades realizadas na atualidade 

 Carta (na própria mensagem) com a justificativa de interesse 

 Histórico de graduação 

 

ENTREVISTAS: 17/08/2020 e 18/08/2020, em horário e link a ser divulgado posteriormente. 

 

RESULTADO: 19/08/2020 – http://wp.ufpel.edu.br/libertas e redes sociais (facebook e instagram).  

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/08/2020.  

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Disponibilidade; Interesse; Histórico de graduação; Currículo. 
 

REMUNERAÇÃO: A atividade é voluntária. 

 

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. 

 

Pelotas, 10 de agosto de 2020. 
 

 

BRUNO ROTTA ALMEIDA 
INEZITA SILVEIRA DA COSTA 

Projeto de Extensão DEFENSA Assessoria Criminal Popular 
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