
Goiânia, 18 de julho de 2019  

Promotoras Legais Populares Goiânia  

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNAS PARA O SEGUNDO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROMOTORAS LEGAIS POPULARES 

DE GOIÂNIA  

01. Do Edital  

O presente edital estabelece as regras que nortearão a seleção de           
alunas para o Segundo Curso de Formação de Promotoras Legais          
Populares de Goiânia, inscrito como projeto de extensão da Faculdade          
de Direito da Universidade Federal de Goiás (FD-UFG).  

02. Do Curso  

O projeto das promotoras legais populares é um curso de          
formação de mulheres para a ampliação e fortalecimento do         
conhecimento de seus direitos e dos caminhos de acesso à justiça,           
sendo uma forma de luta por equidade e reconhecimento efetivo da           
mulher como sujeito de direitos.  

O curso tem como público-alvo somente mulheres. Esta edição,         
ofertada no ano de 2019, será voltada, preferencialmente, para         
lideranças comunitárias, visando a formação de uma rede de mulheres          
na cidade de Goiânia, a fim de promover um espaço aberto de diálogo e              
crítica a respeito da condição de mulher dentro da sociedade e também            



nos ambientes em que as cursistas se inserem. 

O curso contará com encontros aos sábados, semanalmente,        
entre 24 de agosto e 7 dezembro de 2019 (respeitando-se os           
feriados e recessos acadêmicos da UFG), das 08h30 às 12h. Ao           
final, será realizada uma cerimônia simbólica de atribuição do título de           
“Promotoras Legais Populares” a todas as alunas que participarem do          
curso com, no mínimo, 75% de frequência.  

03. Do Processo Seletivo  

As interessadas em realizar o curso deverão preencher        
pessoalmente a ficha de inscrição disponibilizada no Núcleo de Prática          
Jurídica da Faculdade de Direito da UFG ou, remotamente, o formulário           
online, por meio do link a ser divulgado em nossas redes sociais            
(disponível do dia 05 de agosto de 2019, às 00:01 horas, até o dia 16               
de agosto de 2019, às 23:59).  

Depois de finalizado o período de inscrições, enviaremos um         
pedido de confirmação da inscrição. Aquelas que não confirmarem sua          
inscrição no tempo estipulado perderão as respectivas vagas, que serão          
passadas para outras interessadas nas próximas chamadas. Serão        
disponibilizadas 70 (setenta) vagas, estando 30% (dez por cento) delas          
reservadas para mulheres negras, indígenas, quilombolas ou com        
algum tipo de deficiência.  

O critério de seleção estabelecido é a ordem de inscrições e           
prezaremos pela diversidade no perfil das alunas.  

04. Da Inclusão  

O curso se organizará de maneira a proporcionar e promover a           
acessibilidade para pessoas com deficiência e auxílio para mães que          



precisem levar os filhos para os encontros.  

05. Das Disposições Finais  

Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela         
Comissão de Seleção.  
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