VAGAS:

OFICINAS – PRASJUR
PROJETO SALA DE ESPERA
Período: 28/03/2019 a 04/07/2019
Quintas-feiras, das 19h às 21h30min; e
Quartas-feiras, quinzenalmente, das 15h às 16h.
Oficina que busca promover espaços interdisciplinares de socialização de
informações e de direitos, assegurando aos usuários do PRASJUR acesso aos
seus serviços ou a outros da rede do município de São Leopoldo, bem como
fornecer informações relevantes da vida social, na perspectiva de incentivar
autonomia e cidadania às pessoas atendidas.
OBJETIVOS:
a) Proporcionar espaços de aprendizado interdisciplinares e de socialização de
informações e de direitos.
b) Publicizar os serviços prestados pelo PRASJUR, que envolvam os cursos de
Direito, Psicologia e Serviço Social, bem como divulgar os serviços da rede de
São Leopoldo.
c) Contribuir na formação dos acadêmicos, com vistas à utilização de
metodologias interdisciplinares, inserindo-os na prática dessas atividades.
PÚBLICO ALVO:

1 vaga.
LOCAL:
Sala do PRASJUR na UNISINOS – Campus São Leopoldo.
Av. Unisinos, 950, sala B 02 104, Bairro Cristo Rei - São Leopoldo/RS.
PROFESSORAS COORDENADORAS E MINISTRANTES:
Professora MS Maria Alice Rodrigues.
Professora MS Michele Scheffel Schneider.
Professora MS Rosângela da Silva Almeida.
CARGA HORÁRIA:
02 horas e 30 minutos semanais, mais 01 hora quinzenal.
Total de 38 horas e 30 min a serem aproveitadas como atividade complementar.
FREQUÊNCIA EXIGIDA:
85%
CONDIÇÕES DE SELEÇÃO:
1. Pré-requisito: Alunos do Curso de Direito, a partir do 2º semestre;
2. O(A) aluno(a) selecionado(a) que não comparecer ao primeiro encontro, dia
28/03/2019, será considerado(a) desistente;
3. A desistência abrirá vaga para que outros inscritos sejam chamados.

Acadêmicos do curso de Direito da UNISINOS, a partir do 2º (segundo) semestre.
PROGRAMA:
• A equipe fará a escuta das situações e, em uma segunda oportunidade
(semana seguinte), os encaminhamentos necessários dos usuários às
respectivas áreas, a partir das orientações discutidas em supervisão.
• O atendimento aos usuários do PRASJUR acontecerá quinzenalmente, em
quintas-feiras das 19h às 21h30min.
• A análise e estudos sobre os atendimentos também acontecerá
quinzenalmente, em quintas-feiras das 19h às 21h30min.
• A reunião de Supervisão com as professoras será quinzenalmente, em
quartas-feiras, das 15h às 16h.
DIAS e HORÁRIOS:
Todas as quintas-feiras, das 19h às 21h30mim.
E, quinzenalmente, em quartas-feiras, das 15h às 16h (supervisão).

INSCRIÇÃO:
As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do PRASJUR (B 02 104), das
8h às 12h ou das 13h30min às 17h30min, ou por e-mail (prasjur@unisinos.br), até
o dia 22/03/2019 ou até ser preenchida a vaga, mediante entrega da ficha de
inscrição e do histórico acadêmico, disponível no MinhaUnisinos.
Fichas de Inscrição disponíveis na secretaria do PRASJUR e no site “Fique
Sabendo” da Escola de Direito (http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-dedireito/).
A participação na Oficina é gratuita.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
PRASJUR – Programa de Práticas Sociojurídicas
Sala B 02 104 - UNISINOS
51 3590 8425 | prasjur@unisinos.br

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR
Assistência Jurídica Gratuita

FICHA DE INSCRIÇÃO:
Oficinas PRASJUR

Projeto Sala de Espera
Período: 28/03/2019 a 04/07/2019
Quintas-feiras, das 19h às 21h30min.
E quartas-feiras, quinzenalmente, das 15h às 16h.

Nome completo: _________________________________________________________
Nº Registro Acadêmico: ______________
Endereço: ______________________________________________Nº:______
Bairro:______________________ Cidade: _______________________________ Estado: _____
Identidade: _________________________ CPF: ___________________
Data nascimento: ____/____/_____ Etnia:____________________
Fone: (___) ______________________
Email: _____________________________________

Data: ____/____/____

Assinatura: _______________________________

OBS: Os alunos que tiverem interesse na realização de turno extra devem
informar na ficha de inscrição.
Preencher os dados com letra legível.
A inscrição deve ser entregue acompanhada do Histórico Escolar do aluno,
comprovando a matrícula ou a realização da disciplina de Direito de Família.
O HISTÓRICO ESTÁ DISPONÍVEL NO MINHAUNISINOS.
Os alunos selecionados serão avisados pelo e-mail informado, na data posterior
à do término das inscrições.

Término das Inscrições: 22/03/2019

Curso de Direito – Programa de Práticas Sociojurídicas - PRASJUR
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