
     

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA      

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS      

     

PROCESSO SELETIVO – PROJETO DE EXTENSÃO EXDIMA /2021     

EDITAL RESUMIDO/CHAMADA PÚBLICA     

O Grupo de Extensão em Direito do Meio Ambiente - EXDIMA, vem por meio deste  

edital, tornar pública a abertura das inscrições para a seleção de estudantes de graduação do curso de 

Direito e de cursos não jurídicos (da área de Ciências da Natureza) interessados em participar das 

atividades do projeto universitário de extensão intitulado com a seguinte linha de atuação:      

     

“MONITORAMENTO E ASSESSORIA JURÍDICA EM MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E 

JUDICIAIS DE CONTROLE DE DANOS AMBIENTAIS NO LITORAL PARAIBANO”     

     

Coordenador: Prof. José Guilherme Ferraz da Costa     

     

     

1. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO     

     

I – Estar regularmente matriculado(a) na UFPB (unidade sede) em curso de graduação em Direito, 

Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas ou Geografia;      

II – Haver cursado ou estar cursando o 4o período do curso de Direito ou o 3º período dos outros 

cursos;  

III – Possuir disponibilidade para a dedicação de até 20 horas semanais e participação em reuniões 

mensais;     

IV – Observar regramentos do Edital PROEX Nº 03/2021;     

V – Interesse na temática e comprometimento com a defesa dos direitos ambientais.      

     

  

2. OBJETIVOS DO PROJETO      

O objetivo geral deste projeto é mapear o atual estágio de ações de controle por parte de órgãos 

do Executivo, do Ministério Público e do Judiciário, no tocante a ocupações irregulares e outras 

formas de intervenção na paisagem natural existentes numa amostra de localidades do litoral 

paraibano e deflagrar ações que contribuam para o devido tratamento de cada caso pelos órgãos 

oficiais encarregados da tutela ambiental.     

 Para tanto, oferecerá assessoria a uma entidade não governamental com objetivos correlatos, 

a ONG APAN (Associação Paraibana dos Amigos da Natureza), propondo-se a acompanhar os 

desdobramentos da sua intervenção realizada junto aos entes oficiais. Além disso, pretende-se realizar 

ampla divulgação do diagnóstico realizado e dos resultados alcançados após a mobilização da ONG, 



com ênfase na identificação dos entraves detectados para fins de estimular o controle social sobre a 

atuação das instâncias oficiais.     

Considerando que se trata de projeto com implementação já iniciada, pretende-se não apenas 

averiguar novos casos detectados nos locais selecionados, bem como dar continuidade às intervenções 

judiciais já deflagradas em casos já objeto de tratamento.      

Em atenção à diretriz de internacionalização adotada pelo programa de extensão da UFPB, a 

equipe dará continuidade as ações empreendidas para averiguar a possibilidades de criação de "Sítios 

Ramsar" no litoral paraibano, nos moldes da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional, mais conhecida como Convenção de Ramsar, de 1975, promulgada no Brasil pelo 

Decreto nº 1.905/96.   

Pretende-se ainda desenvolver ações especificas de acompanhamento e avaliação do projeto 

de implementação do Polo Turístico Cabo Branco, em seus aspectos jurídicos e de impacto ambiental.  

Além disso, visando expandir a consciência coletiva sobre a necessidade de se defender a 

preservação da natureza e de se apoiar o estabelecimento de uma tutela jurídica destinada a assegurar 

de forma mais eficaz o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o projeto irá fazer 

uma ampla divulgação dos problemas e direitos socioambientais. Com esse intuito, o projeto tratará 

dos mais diversos conteúdos, a fim de alcançar a melhor compressão de todos acerca de temáticas 

que envolvem o Direito Ambiental na atualidade.  

  

     

3. ATIVIDADES     

O projeto abrangerá o engajamento do extensionista do curso de Direito na implementação 

dos seguintes objetivos específicos: a) realizar pesquisas e estudos na área do Direito Ambiental 

correlatas às ações empreendidas; b) examinar e acompanhar os processos administrativos e judiciais 

relativos aos casos investigados; c) elaborar petições veiculando manifestações processuais 

administrativas ou judiciais da ONG assessorada, promovendo visitas e reuniões necessárias para 

tanto; d) participar das discussões sobre os casos acompanhados e debater questões relativas ao campo 

do Direito Ambiental; e) elaborar relatórios sobre os processos monitorados e as medidas judiciais 

adotadas pelo projeto em cada caso para serem divulgados ao público; f) criar conteúdos didáticos 

acerca de temáticas que envolvam o Direito Ambiental para serem divulgados para a coletividade 

através das mídias digitais.  

O projeto abrangerá ainda o envolvimento do extensionista dos demais cursos na 

implementação/execução dos seguintes objetivos específicos: a) realizar pesquisas na área de meio 

ambiente relacionadas com as atividades da extensão, como estudos de degradação da fauna, da flora, 

da água, do solo e etc.; b) realizar e/ou analisar perícias técnicas ambientais relacionadas as ações do 

projeto; c) fazer  presencialmente o acompanhamento da evolução dos danos causados ao locais 

monitorados pela extensão; d) realizar a reconstituição do histórico de desgaste de rios e áreas de 

preservação ambiental ligadas aos fins do projeto; e) criar conteúdos didáticos e informativos sobre 

temas referentes a área ambiental para publicar nos meios de comunicação oficiais da extensão, seja 

Instagram ou Blog; f) participar da organização de eventos pertinentes ao projeto relacionados a 

difusão de informações para a população e comunidade acadêmica ao longo do projeto.  

  

  

4. INSCRIÇÕES      

  As inscrições serão realizadas em duas etapas:  

I - As inscrições serão realizadas até o dia 30 de abril – sexta-feira. O aluno deve demonstrar 

interesse no projeto através do SIGAA de acordo com o procedimento previsto no Edital PROEX N° 



03/2021 (Bolsas > Oportunidade de bolsas > Extensão > Centro de Ciências Jurídicas - CCJ > 

Realizar inscrição).  

  

II - O aluno deve enviar até o dia 5 de maio um e-mail para exdima.ufpb@gmail.com com o 

assunto “SeleçãoEXDIMA2020” e com os seguintes dados: nome completo, curso, período, 

número da matrícula, telefone para contato e e-mail. E deverá ser anexado ao e-mail:      
  

▪ Currículo;     

▪ Histórico escolar atualizado emitido pela coordenação do curso ou CODESC 

(SIGAA);    

▪ Comprovante de matrícula;   

▪ Certificados de participação em atividades acadêmicas se houver (Extensão, 

pesquisa, monitoria e etc.);  

▪  Carta de intenção.  

  Na carta de intenção o candidato deverá dissertar brevemente sobre o papel da assessoria 

jurídica (alunos do curso de Direito) ou assessoria técnica ambiental (alunos dos demais cursos), bem 

como da educação ambiental na defesa do meio ambiente, demonstrando o seu interesse na área do 

Direito Ambiental e em participar das atividades do grupo, enfatizando as suas perspectivas em 

relação à atuação do projeto. O documento deve conter no máximo uma página e ser escrito com 

fonte tamanho 12.  

  Os candidatos que enviarem o e-mail com toda a documentação e informações solicitadas 

dentro do período de inscrição, serão considerados aptos a participar do processo seletivo.      

     

  

5. METODOLOGIA DA SELEÇÃO:     

   

Vagas: 1(um) bolsista e 10(dez) voluntários     

     

   A seleção dos participantes será realizada por meio da análise do currículo e do histórico e 

da carta de intenção. Além disso, serão analisados os certificados de comprovação de experiência 

em pesquisa, extensão e monitoria em geral.   

  Será atribuída uma nota com base no desempenho do candidato, tomando por base os 

referidos elementos mencionados, sendo considerada também a antiguidade do aluno, ou seja, 

quais alunos estão em períodos mais avançados. Como critério de desempate será levado em conta 

o CRA mais alto entre os candidatos.     

  

     

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO     

     

O resultado da seleção será divulgado no dia 07/05/2021, por meio de comunicação via e-mail 

e na página do perfil da sua rede social (Instagram: Exdima_ufpb).      

     

  

João Pessoa, 27 de abril de 2021    

Professor José Guilherme Ferraz da Costa    

   Coordenador de Projeto        

     


