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No quadro de Vagas: 
 
Onde se lê: 
Disciplina: Cidadania e pessoalidade - Curso de Ciências do Estado - Professora Carla Vasconcelos Carvalho 
- Vagas para Bolsistas de Ampla Concorrência: 0; Vagas para Bolsistas de Ações de Afirmativas: 0;  Vagas para 
voluntários: 1 . 
 
Leia-se: 
Disciplina: Cidadania e pessoalidade - Curso de Ciências do Estado - Professora Carla Vasconcelos Carvalho 
- Vagas para Bolsistas de Ampla Concorrência: 0; Vagas para Bolsistas de Ações de Afirmativas: 0;  Vagas para 
voluntários:  2 
 
 
5.2. O exame de seleção compreenderá: 
Onde se lê: 
 
(…) b) Entrevista online com arguição dos pontos indicados no Anexo I, em horários a serem divulgados no dia 
14/08. Será tolerado atraso de até 10 min para ingresso e eventual retorno em caso de queda da conexão.  
 
Leia-se: 
(…) b) entrevista online, pela Plataforma Teams, sobre interesse, capacidade e disponibilidade, bem como 
sobre o domínio e a avaliação dos pontos indicados nas referências, em horários divulgados no dia 14/08. Será 
tolerado atraso de até 10 min para ingresso e eventual retorno em caso de queda da conexão. 
 
 
8.7. Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável pela bolsa: Anexo I 
 
Onde se lê: 
(…) 30) Cidadania e pessoalidade - Curso de Ciências do Estado - Professora Carla Vasconcelos Carvalho - 
PRÉ-REQUISITO: cursando a partir do 3o período do curso de Direito  - 1 vaga voluntária - 1. Aquisição da 
capacidade de exercício: emancipação e outras causas. 2. Tutela dos direitos da personalidade. 3. Aspectos 
da individualização da pessoa natural: estado. 4. Tutela post mortem dos direitos da personalidade. 5. Tutela 
jurídica dos animais. 
 
Leia-se: 
(…) 30) Cidadania e pessoalidade - Curso de Ciências do Estado - Professora Carla Vasconcelos Carvalho - 
PRÉ-REQUISITO: cursando a partir do 3o período do curso de Direito e para alunos do Curso de Ciências do 
Estado que já tenham cursado a disciplina Cidadania e pessoalidade - 2 vagas voluntárias - 1. Aquisição da 
capacidade de exercício: emancipação e outras causas. 2. Tutela dos direitos da personalidade. 3. Aspectos 
da individualização da pessoa natural: estado. 4. Tutela post mortem dos direitos da personalidade. 5. Tutela 
jurídica dos animais. 
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