SOCIEDADE DO ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA – SESST
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO – FIS
BACHARELADO EM DIREITO
EDITAL Nº 06/2022
SELEÇÃO DE MEMBROS PARA A LIGA ACADÊMICA DE DIREITO CIVIL – LADIC
A Faculdade de Integração do Sertão, por intermédio da Coordenação do curso de
Bacharelado em Direito, anuncia SELEÇÃO PÚBLICA DE MEMBROS PARA
COMPOR A LIGA ACADÊMICA DE DIREITO CIVIL, norteando-se pelas regras abaixo:
1 DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O presente edital de seleção visa observar candidatos aptos a participar do projeto
de pesquisa e extensão intitulado LIGA ACADÊMICA DE DIREITO CIVIL – LADIC.
1.2 A LADIC constitui um projeto contínuo de extensão e pesquisa acadêmica, cujo
objetivo é a apresentação de novos métodos e a publicação científica aos seus
membros, possibilitando a divulgação da ciência por meio da participação eles em
eventos acadêmicos e como produtores de conteúdo, em periódicos reconhecidos.
1.3 Serão realizados encontros semanais, conforme agenda a ser publicada, para discutir
novas metodologias voltadas à aplicação prática em matéria de Direito Privado e Civil.
1.4 Ao final de cada encontro, pretende-se que a Liga Acadêmica escreva trabalhos que
serão publicados em periódicos e eventos acadêmicos de renome, o que possibilitará a
inserção dos discentes que compõem a LADIC no ambiente acadêmico de forma salutar.
1.5 O presente projeto de pesquisa gerará certificado de 60h, que poderá ser apresentado
ao Núcleo de Pesquisa e Extensão como forma de contabilizar carga extracurricular.
1.6 Serão ofertadas oito vagas para fins de formação da turma deste projeto de pesquisa.

2 DAS INSCRIÇÕES
O pedido de inscrição de membro deve ser solicitado via formulário específico
(https://forms.gle/HZXmxEHf9pgMwEq99) a ser preenchido até o dia 31/10/2022.
3 DA SELEÇÃO E RESULTADOS
3.1 A seleção se dará mediante Processo Seletivo Simplificado, que constará de
entrevista com os inscritos realizada pelo Professor Coordenador, Me. Ramon Henrique
Lira Ramos, a ser realizada no dia 04/11/2022, às 17h00, na sala de audiências do NPJ
(50%), bem como pela contabilização da média global dos inscritos no último semestre (50%).
3.2 A lista com o resultado final da seleção será divulgada no dia 18/11/2022, nos murais
das salas de aula, bem como nas redes sociais oficiais do curso de Bacharelado em Direito.
Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Serra Talhada, 23 de setembro de 2022.
_________________________________
Prof. Me. Ramon Henrique Lira Ramos
Coordenador do Curso de Direito e da LADIC

