EDITAL N° 013, de 11 de março de 2020.
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DE
TRABALHO
IX REUNIÃO ANUAL DA REDE IBERO-AMERICANA DE
FACULDADES DE DIREITO
RESULTADO FINAL

O Diretor Geral, no uso de suas atribuições, torna público o resultado
final da seleção de discentes para apresentação de trabalho na IX Reunião
Anual da REDE IBERO-AMERICANA DE FACULDADES DE DIREITO, referente
ao Edital 005, de 22 de fevereiro de 2020.
Tendo em vista que todos os resumos foram satisfatórios no que
tange à temática elegida e, ainda, que restaram formatados com base nas
normas do Edital, todos pontuaram com nota máxima na Carta de
Motivação e no resumo. Assim, a seleção foi definida pelos pontos obtidos
através dos currículos, seguindo os critérios objetivos do Edital.
Assim, são os selecionados em ordem decrescente de aprovação:
1. MARIELE FLORES SCHIMITT - SELECIONADA
2. JULIANA FELICE - SELECIONADA
3. KAMILLA TRINDADE PACHECO SEGAT - SELECIONADA
4. GABRIELA TRINDADE PACHECO SEGAT - SELECIONADA
5. LAUREN TEIXEIRA MORAES - SELECIONADA
6. ANNA VITÓRIA WOUTERS VIEIRA – SELECIONADA
7. ALINE PACHECO - SUPLENTE
8. RENATA VICENTE DUARTE - SUPLENTE
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O Termo de Compromisso deve ser assinado impreterivelmente até o
dia quatorze de março de dois mil e vinte, na Secretaria Geral da IES.
Caso algum aluno não assine o Termo, será ofertada a vaga ao suplente.
Os acadêmicos devem enviar ao e-mail nedi@fadisma.com.br seu
artigo final até o dia vinte e sete de abril de 2020, conforme as regras
da ABNT. Os trabalhos devem apresentar resumo em português e espanhol.
A versão final deve ser remetida em formato PDF e deve conter
obrigatoriamente o nome do aluno e link do currículo lattes em nota de
rodapé.
Informa-se, por fim, que a comissão de avaliação foi composta pela
Coordenadora do NEDI e pela Vice-Coordenadora do Curso de Direito.
Santa Maria, 11 de março de 2020.

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha
Diretor Geral da FADISMA
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