NÚCLEO DE EXTENSÃO
EDITAL DE SELEÇÃO DO PROJETO AUDITORIA EM RECURSOS HÍDRICOS
Fevereiro/2019
A Faculdade de Direito Milton Campos informa à comunidade acadêmica que, no período de 06 a 18 de
fevereiro, a Secretaria receberá inscrições de candidatos para o Exame de Seleção de ingresso no Projeto
interdisciplinar AUDITORIA EM RECURSOS HÍDRICOS: CHECK LIST PARA A RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS NOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA E FISCALIZAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS: PROJETO PILOTO – SUB BACIA DE ÁGUAS
DE MOEDA – NOVA LIMA, de acordo com as condições abaixo especificadas.
1. Do projeto e das vagas disponibilizadas
O Projeto Interdisciplinar AUDITORIA EM RECURSOS HÍDRICOS, coordenado pelos
Professores Fernanda Aparecida Mendes e Silva Garcia Assumpção e Epaminondas Fulgêncio Neto
disponibiliza 5 (cinco) vagas para graduandos, 1(uma) vaga para mestrando e 1(uma) vaga para
egresso(a), para o primeiro semestre de 2019.
Além disso, o Projeto contará com a participação de docentes, discentes e egressos das
Faculdades de Administração e Ciências Contábeis das Faculdades Milton Campos, os quais atuarão na
sistematização de dados, análise contábil dos danos ambientais e custos de sistemas de segurança, bem
como na análise crítica da sistemática de gestão de recursos hídricos.
A Faculdade de Administração e Ciências Contábeis publicará edital paralelo, para a seleção de
candidatos interessados.
2. Dos horários e atividades do Projeto
O projeto Auditoria em Recursos Hídricos terá ênfase, neste ano de 2019, na questão das
barragens de rejeito de nossa região, diagnosticando e indicando os riscos para os recursos hídricos, bem
como auxiliando, por estudo baseado na metodologia de bacia-irmã, o ocorrido na Bacia do Rio
Paraopeba. Representa uma harmonia em atividades de extensão, pesquisa e ensino, vez que
participaremos de reuniões no subcomitê Águas de Moeda, que já ocorrem nas dependências da
Faculdade, em sua grande maioria, há bastante tempo, visando identificar e estudar a tipologia de conflito,
bem como historiar, em reuniões do Comitê do Rio das Velhas, as ocorrências mais constantes.

Quando solicitados, também apresentaremos estudos e posições jurídicas acerca de temáticas em
discussão, referentes ao uso das águas. Paralelamente, com a aquisição de conhecimentos decorrentes da
identificação de práticas e ocorrências diárias, bem como após o estudo aprofundado do Plano de Bacia
Hidrográfica do Rio de Velhas, partiremos para uma formatação de Check list, utilizado em auditorias
técnico-legais, na área ambiental e de gestão hídrica, a fim de estruturar uma forma de atuação da
população, dos integrantes de comitês e sub comitês de bacia hidrográfica, bem como de contribuir para
a formatação de material que pode ser utilizado pelo Ministério Público de Minas Gerais, no que tange à
investigação acerca da gestão hídrica, envolvendo o usuário e os entes gestores. Oportunamente, serão
dados cursos de curta duração, com participação ativa dos docentes, à comunidade em geral, em especial,
para os integrantes dos comitês e subcomitês de bacia hidrográfica.
O Projeto, então, realizará suas atividades com encontros quinzenais, mas atividades semanais,
sendo os encontros às terças-feiras (quinzenais), nos seguintes horários 13:30 às 17:00 horas, além do
acompanhamento das reuniões do subcomitê Águas de Moeda, conforme calendário a ser
disponibilizado aos selecionados. Será passada tarefa para desenvolvimento de pesquisa, a ser realizada
fora das dependências da faculdade, como visitas técnicas, vistorias, além de atividades de pesquisa.
3. Dos requisitos e documentos exigidos para a inscrição
Poderão se inscrever os alunos a partir do terceiro período.
Devem apresentar necessariamente os seguintes documentos:
a. Currículo;
b. Uma exposição de motivos que justificam sua participação no Projeto AUDITORIA EM
RECURSOS HÍDRICOS.
4. Das inscrições
As inscrições poderão ser realizadas, presencialmente, na Secretaria localizada no 1º andar da
Faculdade de Direito, ao lado da sala de Informática, no horário de 8h às 17h ou pelo email cpj@mcampos.br, até as 23h e 59min do dia 18 de fevereiro de 2019, devendo o aluno, nesse caso,
indicar, no campo assunto a expressão “Inscrição Processo Seletivo 2019/1 Projeto AUDITORIA EM
RECURSOS HÍDRICOS e encaminhar anexa ao e-mail a ficha de inscrição localizada no final deste edital
devidamente preenchida e assinada.
A ficha de inscrição, presencial ou por e-mail, deverá necessariamente ser instruída com os
documentos do item 3, sob pena de indeferimento.

5. Da seleção
O processo seletivo compreende análise do currículo, da exposição de motivos determinantes
para a participação no projeto e entrevista.
A entrevista será composta por questionamentos acerca da questão ambiental no Brasil, tendo em
vista verificar o raciocínio crítico e o nível de informação do candidato acerca da temática, pontuando-se
a mesma de 0 (zero) a 100(cem) pontos.
A entrevista acontecerá no dia 19 de fevereiro, de 13:30 às 14:30, por ordem de chegada dos
candidatos, no Auditório do Centro de Extensão da Faculdade de Direito Milton Campos.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento)
do valor final. O resultado final será divulgado até dia 20 de fevereiro de 2019. Ocorrendo empate entre
os candidatos, será aprovado aquele que tiver maior média nos registros da faculdade.
Por fim, se, no final da seleção deste edital, não forem preenchidas as vagas disponibilizadas, por
falta de candidatos, nova seleção poderá ser agendada, em data a ser devidamente divulgada.
As atividades do projeto terão início no dia 21 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas, no
Auditório do Centro de Extensão.
6. Da validade e concessão de horas complementares
A presente seleção é válida para o primeiro semestre de 2019 e, eventualmente, para o segundo,
caso o(s) Professor(es) Coordenador(es) opte(m) pela recondução do aluno integrante do Projeto.
Os alunos integrantes do Projeto AUDITORIA EM RECURSOS HÍDRICOS exercerão suas
atividades sem qualquer vínculo empregatício com a Faculdade de Direito Milton Campos, sendo que a
carga horária despendida no exercício de suas tarefas será computada como hora de atividade
complementar.
7. Casos omissos e informações complementares
Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Núcleo de Extensão, em deliberação
com os Professores Coordenadores do Projeto, com a Coordenação Pedagógica e com a Diretoria.
Nova Lima, 06 de fevereiro de 2019.
Profa. Fernanda Aparecida Mendes S. G. Assumpção
Coordenador(a) do Projeto Auditoria em Recursos Hídricos da Faculdade de Direito Milton Campos

Profa. Ana Luísa de Navarro Moreira
Coordenadora do Núcleo de Extensão da Faculdade de Direito Milton Campos

FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Para o ALUNO:
1. Nome Completo:
2. Código:

3. Período:

3. E-mail:

5. Celular:

6. Você tem disponibilidade e compromisso para realizar as atividades inerentes ao Projeto AUDITORIA
EM RECURSOS HÍDRICOS: CHECK LIST PARA A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NOS COMITÊS DE
BACIA HIDROGRÁFICA E FISCALIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS:
PROJETO PILOTO – SUB BACIA DE ÁGUAS DE MOEDA – NOVA LIMA para o qual se inscreveu, de
acordo com os horários designados neste Edital?
[ ] Sim [ ] Não
7. Você está ciente de que tanto a atribuição de horas complementares está condicionada a um
desempenho satisfatório nas atividades, conforme atestado pelo Professor Coordenador?
[ ] Sim [ ] Não
8. Você declara ter conhecimento e aceitar o inteiro teor do Edital do Processo Seletivo 2019/1 para o
Projeto AUDITORIA EM RECURSOS HÍDRICOS: CHECK LIST PARA A RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS NOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA E FISCALIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE MINAS GERAIS: PROJETO PILOTO – SUB BACIA DE ÁGUAS DE MOEDA – NOVA
LIMA da Faculdade de Direito Milton Campos?
[ ] Sim [ ] Não
9. Você declara que todas as informações e documentos foram devidamente conferidos antes de serem
entregues à Secretaria e se responsabiliza inteiramente por elas?
[ ] Sim [ ] Não

_____ de ____________ de 2019.

(assinatura do aluno)

2. Para a SECRETARIA:

1. A inscrição foi realizada:
[ ] Na Secretaria [ ] Por e-mail (anexar cópia do e-mail recebido)

Visto:

2. A inscrição foi realizada no prazo? [ ] Sim [ ] Não

Visto:

3. O aluno está matriculado em período compatível com o Projeto no qual se inscreveu?
[ ] Sim [ ] Não

Visto:

4. O aluno apresentou:
a). Ficha de inscrição devidamente preenchida? [ ] Sim [ ] Não
b). Curriculum vitae? [ ] Sim [ ] Não
c). Histórico escolar? [ ] Sim [ ] Não

Visto:

5. O aluno foi comunicado da confirmação da sua inscrição?
[ ] Sim. Quando?
[ ] Não

Visto:

6. O nome do aluno foi incluído na lista de presença da prova escrita? [ ] Sim [ ] Não

Visto:

7. O aluno foi comunicado da data, horário e local da entrevista?
[ ] Sim. Quando?
[ ] Não

Visto:

8. O aluno foi comunicado do resultado? [ ] Sim. Quando?

[ ] Não

Visto:

3. Para o(s) PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES):
Nota do Currículo/ Exposição de
Motivos (0 a 100)

Nota da Entrevista
(0 a 100)

,

de fevereiro de 2019.

Média Final

Resultado

(visto do(s) professores)

