CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAMETRO
REITORIA
PROGRAMA DE EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
EDITAL Nº 07/2020
PROCESSO SELETIVO PARA EXTENSIONISTAS DO PROJETO CINEMA,
DIREITO E LITERATURA
A Reitoria do Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO, por meio do
Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social – NERS e da coordenação do
curso de Direito do Campus Maracanaú, no uso de suas atribuições e
considerando a Políticas Institucionais de Extensão e Responsabilidade Social
nos termos da Resolução Nº 19 de 27 de setembro de 2012 do CEPEX, abre o
presente processo seletivo para alunos do Curso de Direito para o
preenchimento de vagas de extensão voluntária no projeto Direito, Cinema e
Literatura, no período de dois semestres, 2020.2 e 2021.1.

1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O projeto Direito, Cinema e Literatura pretende recrutar discentes do curso de
Direito interessados em promover um diálogo multidisciplinar entre a ciência do
Direito e as artes midiáticas e impressas, encontrando nessas ferramentas uma
forma de repensar o Direito. Entendendo que a arte imita a vida, o projeto se
mostra de extrema relevância, possibilitando um desenvolvimento crítico e
reflexivo no aluno. Ademais, também se pretende desenvolver a criatividade e
o espírito investigativo da pesquisa no discente, que deverá produzir dois
trabalhos científicos, relacionados aos temas subjacentes analisados, por
semestre. A finalidade é contribuir para o crescimento acadêmico.
As atividades serão realizadas pelos alunos sob orientação das professorassupervisoras Janaína da Silva Rabelo e Romana Missiane Diógenes Lima,
docentes do Curso de Direito.
2) DOS OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
Formar sujeitos capazes de refletir o Direito de modo multifocal, com
competência para identificar elementos no cinema e na literatura que possam
se aplicar à ciência jurídica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Contribuir para a difusão da educação e da cultura, por intermédio dos
recursos midiáticos que serão disponibilizados;

- Estimular os alunos do curso de Direito para a compreensão das conjunturas
sociais e as possibilidades jurídicas de atuação;
- Promover debates, estimulando o público alvo a refletir sobre questões
jurídicas e sócio-políticas, permitindo-lhes voz ativa para que possam atuar na
implementação de direitos;
- Incentivar a pesquisa, por meio de um trabalho crítico-reflexivo, realizado em
equipe, que leve o aluno a desenvolver trabalhos científicos.
3) DA METODOLOGIA
A exposição do conteúdo ficará a cargo das professoras-supervisoras, que
mediarão um debate jurídico sobre os filmes/documentários/livros escolhidos. No
semestre 2020.2, serão trabalhadas as artes audiovisuais, enquanto no semestre
2021.2 serão trabalhadas as artes audiovisuais e literárias.
As reuniões ocorrerão quinzenalmente e quaisquer alunos do curso de
Direito podem participar dos debates que, durante, o período de isolamento
social, em virtude da pandemia, ocorrerão de forma virtual, por meio da
plataforma Google Meet, com link a ser publicado previamente às reuniões.
Embora quaisquer alunos possam participar dos debates, apenas os
alunos previamente selecionados, de acordo com os critérios de seleção previstos
no tópico 6, deverão produzir e publicar os trabalhos científicos exigidos para
obtenção do certificado, quais sejam, dois por semestre, que devem ser de
autoria conjunta dos alunos selecionados e das professoras-supervisoras.
Os filmes/documentários já escolhidos pela Curadoria para o semestre
2020.2 são os seguintes:
1. Filme O poder e a lei: aborda o crime de estupro e agressão a uma
mulher, motivando a discussão acerca de crimes de gênero, conceito de
gênero, feminicídio etc.; (disponível no youtube)
2. Documentário A morte inventada: aborda a alienação parental, a lei que a
regulamenta, seus prejuízos socioemocionais e as punições; (disponível no
youtube)
3. Filme Maldito coração: aborda violência infantil, violência sexual,
remetendo-nos à discussão sobre as questões legais acerca dos direitos
da criança e dos adolescentes; (disponível no youtube)
4. Filme Flor do Deserto: aborda a mutilação genital feminina, por meio da
história verídica, de uma top model que revelou ao mundo ter sido vítima
de mutilação genital feminina quando criança. Pretende-se tratar da
dificuldade de implementação do Direito diante de fortes raízes culturais
que desrespeitam os direitos humanos; (disponível no youtube)
5. Filme Meninos não choram: aborda a transexualidade, identidade de
gênero, os estereótipos dos papéis masculinos e femininos e a violência
que as pessoas trans estão sujeitas. Pretende-se analisar os direitos das
pessoas trans e as questões jurídicas na prática; (disponível no youtube)

6. Filme Que horas ela volta?: explora a vida de uma empregada doméstica
no Brasil, ainda antes da promulgação da PEC das empregadas
domésticas, que lhes conferem uma série de direitos antes renegados;
(disponível no youtube)
7. Filme Beasts of no Nation: aborda a vida de um garoto africano, separado
da família durante a guerra civil, para lutar ao lado de mercenários.
Pretende-se discutir direitos humanos, especificamente de crianças e
adolescentes; (disponível na netflix)
8. Filme A dama dourada: aborda uma questão judicial internacional,
envolvendo uma judia radicada nos EUA, vítima de furto pelo regime
nazista, e o Estado da Áustria. (disponível no youtube)
4) DO CALENDÁRIO
Divulgação do Edital de seleção
Inscrição/Preenchimento do questionário eletrônico
Prazo Final de Inscrição
Divulgação do resultado final
Início das atividades

07/08
07/08
13/08
17/08
21/08

5) DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 07 de agosto a 13 de agosto de
2020, através do site, mediante o preenchimento do formulário de inscrição/
questionário eletrônico, link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetd_PYbhbbCkPrvV1k89EczUEqY
0c4saQgfyqBkjgm03le1A/viewform
6) DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
a) Estar regularmente matriculado no curso de Direito do Campus Maracanaú;
b) Ter disponibilidade de 03 (três) horas quinzenais para reuniões, atividades
de planejamento e produção de relatórios e trabalhos científicos;
c) Comprometer-se com o projeto de extensão, na consecução dos seus
objetivos, adotando atitude ética no desenvolvimento de suas atividades
delineadas pelos professores-supervisores.
7) DO PROCESSO SELETIVO
A seleção se dará mediante avaliação das respostas do formulário de
inscrição/questionário eletrônico, a ser preenchido pelo candidato, e por meio
da análise do histórico.
8) DO RESULTADO
O resultado será divulgado no dia 17 de agosto de 2020 no site da
UNIFAMETRO. Serão classificados 04 alunos, do campus de Maracanaú, para
assumir as vagas e 02 alunos para cadastro de reserva.

9) DA ADMISSÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA
a) O ingresso no programa não gera qualquer vínculo empregatício com o
Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO nem com a instituição em que
ocorrerão as atividades práticas do projeto;
b) A participação como extensionista não gera benefícios pecuniários, por
tratar-se de atividade voluntária com finalidade de desenvolvimento
acadêmico e profissional dos discentes; e
c) O período da execução do projeto deste edital é de dois semestres, 2020.2 e
2021.1.
10) DO DESLIGAMENTO
Será desligado do Projeto o extensionista que, durante a execução do projeto:
a) Não participar ativamente das atividades de ensino e extensão;
b) Obtiver avaliação insatisfatória no exercício da extensão realizada pelos
professores-supervisores;
c) Perder o vínculo a partir do qual ingressou no projeto – aluno que concluir,
abandonar ou trancar o Curso de Graduação em Direito no Centro
Universitário Fametro - UNIFAMETRO; e
d) Praticar ou se envolver em ações não condizentes com os objetivos do
projeto.
11) DA CERTIFICAÇÃO
Os extensionistas com presença mínima de 75% da carga horária total de
horas receberão certificação de sua participação voluntária. Em caso de
presença mínima, o monitor receberá uma declaração de participação.
12) DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão deliberados pela coordenação do Curso de Direito.
Fortaleza, 07 de agosto de 2020.
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