
 

 

EDITAL N. 01/2021 – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO SELEÇÃO DE 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA PARA MESTRANDOS DO PPGD FUMEC 

SELEÇÃO DE ORIENTAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA EGRESSOS DO PPGD FUMEC 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da 

Universidade FUMEC, área de concentração: “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e da Saúde (FCH) da Universidade FUMEC, no uso de 

suas atribuições, faz saber aos interessados, sob as normas do presente Edital e em conformidade 

com as normas do Regulamento do Estágio de Docência de Mestrandos e da Orientação voluntária 

de Egressos, a abertura da seleção de mestrandos e egressos do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Direito da Universidade FUMEC, em atividades voluntárias de docência, conforme 

termos e condições a seguir especificadas: 

  

1.  DAS VAGAS E DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1.1 O presente edital destina-se a orientação dos graduandos do 1º (primeiro) ao 10º (décimo) 

períodos do curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde (FCH) da 

Universidade FUMEC, em Atividade AutoInstrucional (AAI). A atividade será considerada e 

pontuada em até 10 (dez) pontos pela confecção de 1 (um) pôster (cada aluno) com tema-

problema abordado na(s) disciplina(s) em curso do(a) graduando(a), vinculadas a Linha de 

Direito Público ou Direito Privado.  

1.2 O(A) candidato(a) inscrito(a) irá exercer a atividade, não remunerada (voluntária), de 

orientação nas pesquisas e a confecção do pôster, podendo exercer a co-autoria, em conjunto 

com o professor da disciplina, que figurará na condição de orientador, podendo o trabalho 

científico ser submetido, apresentado e publicado em evento nacional ou local institucional na 

Universidade FUMEC. 

 
1.3 Aos mestrandos do PPGD FUMEC, a atividade será atribuída como Estágio Docência. Os 

créditos obtidos nesta disciplina serão inscritos no currículo escolar, mas não poderão ser 

utilizados para a integralização dos créditos para a conclusão do curso de Mestrado em Direito. 

 
1.4 Os estagiários docentes já inscritos nos núcleos de disciplinas e demais núcleos de apoio serão 

automaticamente incluídos na atividade de que se trata este edital, exceto os concluintes que 

deverão formalizar o interesse com preenchimento do termo de voluntariado. Facultada a 

manifestação de desistência do estágio docência (2020/2021) via endereço eletrônico 

(mestradodireito@fumec.br), desde que dentro do prazo de inscrição de que trata o presente 

edital. 
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1.5. O egresso, após a realização da inscrição, deverá encaminhar o termo de atividade voluntária, 

disponível no endereço eletrônico http://ppg.fumec.br/direito/estagio-de-    docencia/editais-e-

documentos/ ainda no prazo de inscrição. Ao final da atividade será fornecido certificado de 

orientação voluntária e/ou outras atividades acadêmicas junto ao Curso de Graduação em Direito 

e/ou PPGD da Universidade FUMEC. 

 

1.6 A atividade será exercida durante o segundo semestre de 2021, com término em 20 de 

dezembro de 2021. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1  Poderão se inscrever no presente processo egressos do PPGD FUMEC e mestrandos 

regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito (PPGD). 

 

2.2  As inscrições estarão abertas no período de 25 a 30 de agosto de 2021, em formulário em 

formato do Google Forms, disponibilizado no site do PPGD: http://ppg.fumec.br/direito/estagio-

de-docencia/editais-e-documentos/ e deverá ser devidamente preenchido. 

 

2.3  É imprescindível a indicação da linha de pesquisa pretendida pelo candidato: 
 

1. Direito Público; 
2. Direito Privado; 
3. Direito Público e Privado. 

 
2.4  Os candidatos selecionados, na condição de mestrandos ou egressos, podem ser 
convocados, durante o mesmo período, para outras atividades acadêmicas docentes na graduação 
ou na Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da FCH/FUMEC. 

 
3 DA SELEÇÃO  

 

3.1  No dia 1º (primeiro) de setembro de 2021 a partir das 18h será divulgado o resultado das 

inclusões dos candidatos às linhas de pesquisa conforme demanda e quantitativo de 

graduandos no sítio eletrônico do PPGD FUMEC (ppg.fumec.br/direito).  

3.2  As orientações aos selecionados serão encaminhadas por e-mail em data a ser estipulada 

pela Coordenação do Curso de Graduação em Direito.  

 

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1 Os candidatos selecionados deverão reportar-se ao professor responsável pela disciplina o 

qual o graduando optou para confeccionar o pôster referente a Atividade AutoInstrucional, para 

informações quanto ao desempenho do graduando e das suas atividades. 
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4.2  A critério da Coordenação do Curso de Graduação em Direito e dos professores das 

disciplinas o qual será realizada a Atividade AutoInstrucional (AAI), o mestrando e/ou egresso 

poderá ser remanejado da linha de pesquisa ingressada, entre as disciplinas ofertadas no curso, de 

acordo com a demanda dos graduandos. 

 

4.3  Os casos omissos serão decididos pelos Coordenadores do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu e da Graduação em Direito da FCH/FUMEC, sem direito a recurso. 

 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Henriques Zandona Freitas 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito  

Universidade FUMEC 


