FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS
NÚCLEO DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL 03/2019
Edital para seleção de trabalhos no I Colóquio Brasil – Argentina
“Democracia, Direitos Econômicos e Culturais” que ocorrerá em Buenos
Aires.

TÍTULO I – Das Inscrições
Art. 1º. Estão abertas, entre o período de 05 a 30 de agosto de 2019, as
inscrições para a apresentação de trabalhos no I Colóquio Brasil – Argentina
“Democracia, Direitos Econômicos e Culturais” que ocorrerá na Universidade de
Buenos Aires, no dia 08 de novembro de 2019.
I – Os alunos interessados deverão apresentar por e-mail um resumo de até 500
(quinhentas) palavras de uma investigação vinculada ao tema geral do Colóquio.
Art. 2º. Poderão se inscrever os acadêmicos da graduação e pós-graduação lato
e stricto sensu da Faculdade de Direito do Sul de Minas (graduação,
especialização e mestrado).
Art. 3º. As inscrições serão recebidas por e-mail no seguinte endereço
extensao@fdsm.edu.br .

TÍTULO II – Dos Benefícios
Art. 4º. Os alunos selecionados terão direito aos seguintes benefícios:
I – receber certificação atestando a participação no Colóquio;
II – apresentar sua investigação em grupo de trabalhos durante o Colóquio na
Universidade de Buenos Aires;
III – atribuição de frequência no curso de graduação, especialização e/ou
mestrado, pelas atividades desenvolvidas.

TÍTULO III – Dos Deveres
Art. 5º. São deveres dos alunos participantes do Colóquio:
I – providenciar bilhetes aéreos de ida e volta para o trecho São Paulo – Buenos
Aires – São Paulo;
II – providenciar o seguro saúde-viagem;
III – arcar com todas e quaisquer despesas relativas à alimentação, estadia e
locomoção;
IV – providenciar, às suas expensas, toda a documentação exigida para a
realização da viagem internacional;
V – apresentar sumário contendo o roteiro de sua apresentação até dia
01/11/2019 pessoalmente na Secretaria do Núcleo de Extensão ou por e-mail no
endereço extensao@fdsm.edu.br ;
VI – estar no horário e local indicados pelo Núcleo de Extensão para
apresentação de sua investigação no dia 08/11/2019, durante o Colóquio;
VII – estar adimplente com suas obrigações financeiras junto à FDSM;

TÍTULO IV – Da seleção
Art. 6º. Dentre os acadêmicos que, tempestivamente, se inscreverem haverá a
seleção de 03 (três) alunos da graduação e 02 (dois) alunos da pós-graduação.
Art. 7º. A divulgação do resultado ocorrerá até o dia 06 de setembro, em edital
publicado nas dependências do Núcleo de Extensão e no site da FDSM. Não
caberá recurso das decisões da Comissão de Seleção.
Art. 8º. A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes professores do
corpo docente da FDSM:
Professora Mestre Ana Carolina de Faria Silvestre (Presidente)
Professor Doutor Rafael Lazzarotto Simioni (Titular)
Professor Doutor Elias Kallás Filho (Titular)

TITULO VI – Das Disposições Finais
Art. 11. A solução dos casos omissos, bem como a supervisão do Colóquio,
ficarão a cargo da Comissão de Seleção.

Art. 12. Outras informações podem ser obtidas junto à Secretaria do Núcleo de
Extensão da FDSM, por meio do telefone/WhatsApp (35) 3449-8125 ou do email extensao@fdsm.edu.br .
Pouso Alegre, 05 de agosto de 2019.
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