
  

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, MONITORIA E EXTENSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA IV SEMANA DO 

EDITAL N° 

 

A Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da Faculdade Ari de Sá (FAS), no uso de suas 

atribuições regimentais, torna público que estão abertas, de acordo com o que estabelece o presente 

Edital, inscrição para formação da comissão organizadora da 

(FAS). 

1. DEFINIÇÕES 

A IV Semana do Curso de Direito da FAS tem como tema "Direito e novas tecnologias

de paradigmas”, a ser realizada no período de 08 a 11 

A Comissão Organizadora será formada por alunos de Direito da FAS e ficará responsável por divulgar o 

evento; auxiliar o credenciamento; buscar patrocínios; participar da logística da organização, inclusive 

com palestrantes externos; dentre outras atividades inerentes a organização de um evento científico.

2. DO PÚBLICO ALVO 

a. Alunos de graduação de Direito da Faculdade Ari de Sá;

3. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO

3.1 A inscrição prévia dos alunos interessados em fa

Secretaria da Sala dos Professores, em

3.2 A inscrição definitiva ocorrerá durante a primeira reunião da Comissão Organizadora, marcada para o 

dia 27 de março às 17:00 na sala 206. Apenas será confirmada a inscrição dos alunos que comparecerem a 

referida reunião. 

3.3 Fica limitado o número de 20 alunos para fazer parte da Comissão Organizadora da IV Semana do 

Direito FAS, sendo 10 vagas para alunos matriculados no turno da manhã e 10 vagas para alunos 

matriculados no turno da noite. Caso o número máximo de vagas não seja p

turno, as vagas sobressalentes serão destinadas aos alunos que estiverem na lista de espera do outro 

turno. 

3.4 Em caso de mais interessados do que o nú

os inscritos, obedecendo ao seguinte critério:
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COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, MONITORIA E EXTENSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA IV SEMANA DO 

DIREITO DA FACULDADE ARI DE SÁ  

EDITAL N° 01/2019, DE 14 DE MARÇO DE 2019 

A Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da Faculdade Ari de Sá (FAS), no uso de suas 

atribuições regimentais, torna público que estão abertas, de acordo com o que estabelece o presente 

mação da comissão organizadora da IV Semana do Direito da Faculdade Ari de Sá 

A IV Semana do Curso de Direito da FAS tem como tema "Direito e novas tecnologias

, a ser realizada no período de 08 a 11 de maio de 2019, na Faculdade Ari de Sá.

A Comissão Organizadora será formada por alunos de Direito da FAS e ficará responsável por divulgar o 

evento; auxiliar o credenciamento; buscar patrocínios; participar da logística da organização, inclusive 

strantes externos; dentre outras atividades inerentes a organização de um evento científico.

a. Alunos de graduação de Direito da Faculdade Ari de Sá; 

3. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição prévia dos alunos interessados em fazer parte da Comissão Organizadora se dará na 

Secretaria da Sala dos Professores, em ficha própria, nos dias 18 a 26 de março. 

3.2 A inscrição definitiva ocorrerá durante a primeira reunião da Comissão Organizadora, marcada para o 

na sala 206. Apenas será confirmada a inscrição dos alunos que comparecerem a 

limitado o número de 20 alunos para fazer parte da Comissão Organizadora da IV Semana do 

Direito FAS, sendo 10 vagas para alunos matriculados no turno da manhã e 10 vagas para alunos 

Caso o número máximo de vagas não seja preenchido por alunos de um 

turno, as vagas sobressalentes serão destinadas aos alunos que estiverem na lista de espera do outro 

de mais interessados do que o número de vaga ofertada, será feita uma seleção entre todos 

cendo ao seguinte critério: 

Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015, 

no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015 

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, MONITORIA E EXTENSÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA IV SEMANA DO 

A Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da Faculdade Ari de Sá (FAS), no uso de suas 

atribuições regimentais, torna público que estão abertas, de acordo com o que estabelece o presente 

IV Semana do Direito da Faculdade Ari de Sá 

A IV Semana do Curso de Direito da FAS tem como tema "Direito e novas tecnologias: inovações e quebra 

de maio de 2019, na Faculdade Ari de Sá. 

A Comissão Organizadora será formada por alunos de Direito da FAS e ficará responsável por divulgar o 

evento; auxiliar o credenciamento; buscar patrocínios; participar da logística da organização, inclusive 

strantes externos; dentre outras atividades inerentes a organização de um evento científico. 

zer parte da Comissão Organizadora se dará na 

3.2 A inscrição definitiva ocorrerá durante a primeira reunião da Comissão Organizadora, marcada para o 

na sala 206. Apenas será confirmada a inscrição dos alunos que comparecerem a 

limitado o número de 20 alunos para fazer parte da Comissão Organizadora da IV Semana do 

Direito FAS, sendo 10 vagas para alunos matriculados no turno da manhã e 10 vagas para alunos 

reenchido por alunos de um 

turno, as vagas sobressalentes serão destinadas aos alunos que estiverem na lista de espera do outro 

mero de vaga ofertada, será feita uma seleção entre todos 



a) O discente selecionado deverá dispor de uma carga horária de 01 hora semanal

atividades da organização, bem como para 

maio, quando marcado pela Comiss

dois turnos podendo, inclusive, ter as suas realizações aos sábados. 

 

4. DOS CERTIFICADOS 

9.1. O participante da Comissão Organizadora fará jus ao certificado de horas complementares no t

8 (oito), assim como Certificados de Organização de Evento Científico.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico do evento em parceria com a Coordenação de 

Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da FAS.

 

Coordenação Científica da IV Semana do Direito da Faculdade Ari de Sá

Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão

 Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015,

publicada no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015

O discente selecionado deverá dispor de uma carga horária de 01 hora semanal

atividades da organização, bem como para participar das reuniões durante os meses de março, abril e 

maio, quando marcado pela Comissão Científica. Os encontros ocorrerão em horários que contemplem os 

dois turnos podendo, inclusive, ter as suas realizações aos sábados.  

9.1. O participante da Comissão Organizadora fará jus ao certificado de horas complementares no t

8 (oito), assim como Certificados de Organização de Evento Científico. 

Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico do evento em parceria com a Coordenação de 

Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da FAS. 

Fortaleza, 18 de março de 2019. 

  

 

 

Coordenação do Curso de Direito 

  

 

Coordenação Científica da IV Semana do Direito da Faculdade Ari de Sá

  

 

Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão

 

  

Direção Geral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015, 

no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015 

O discente selecionado deverá dispor de uma carga horária de 01 hora semanal para exercer as 

os meses de março, abril e 

Os encontros ocorrerão em horários que contemplem os 

9.1. O participante da Comissão Organizadora fará jus ao certificado de horas complementares no total de 

Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico do evento em parceria com a Coordenação de 

Coordenação Científica da IV Semana do Direito da Faculdade Ari de Sá 

Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão 



Ficha de Inscrição para concorrer a vaga na Comissão Organizadora da IV Semana 

 Nome: 

 Email: 

 Telefone celular: 

 Matrícula: 

  

 Marque abaixo o tempo disponível para participar da Comissão Organizadora:

    Segunda 

 Manhã   

 Tarde   

 Noite   

 

Fortaleza, _____/______/2019.

 Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015,

publicada no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Inscrição para concorrer a vaga na Comissão Organizadora da IV Semana 

do Direito. 

  

 Semestre: 

Marque abaixo o tempo disponível para participar da Comissão Organizadora:

 Terça  Quarta  Quinta 

      

      

      

Fortaleza, _____/______/2019. 

Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015, 

no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015 

Ficha de Inscrição para concorrer a vaga na Comissão Organizadora da IV Semana 

Marque abaixo o tempo disponível para participar da Comissão Organizadora: 

 Sexta 

  

  

  



 

________________________________

 Para uso interno da Comissão científica:

 Inscrição: ( ) deferida  (    ) indeferida.

 Observação: 

  

  

  

  

Calendário da Comissão Organizadora da Semana do Direito*.

  

  

   

18 a 22 de março Inscrição para participar da comissão Organizadora.

26 de março às 17:00 Resultado dos pedidos de inscrição.

27 de março às 17:00 Primeira reunião da Comissão 

17 de abril às 17:00 Segunda reunião da Comissão Organizadora.

07 de maio às 17:00 Terceira reunião da Comissão Organizadora.

08 a 10/05 Semana do Direito

  
 *Poderão ocorrer mudanças de datas e horários das reuniões, o que será informado previamente por parte da Comissão 

Organizadora. 

  

  

 Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015,

publicada no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015

________________________________ 

Aluno 

  

Para uso interno da Comissão científica: 

) deferida  (    ) indeferida. 

Calendário da Comissão Organizadora da Semana do Direito*.

Inscrição para participar da comissão Organizadora.

Resultado dos pedidos de inscrição. 

Primeira reunião da Comissão Organizadora.

Segunda reunião da Comissão Organizadora.

Terceira reunião da Comissão Organizadora.

Semana do Direito 

*Poderão ocorrer mudanças de datas e horários das reuniões, o que será informado previamente por parte da Comissão 

Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015, 

no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015 

Calendário da Comissão Organizadora da Semana do Direito*. 

Inscrição para participar da comissão Organizadora. 

Organizadora. 

Segunda reunião da Comissão Organizadora. 

Terceira reunião da Comissão Organizadora. 

*Poderão ocorrer mudanças de datas e horários das reuniões, o que será informado previamente por parte da Comissão 
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