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EDITAL PROEC Nº 013/2019
Normas de Processo de Inscrição para o Curso de
Extensão “Direito Urbanístico e a Regularização
Fundiária Urbana: O Papel da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e da Universidade Federal do ABC.
A Universidade Federal do ABC e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da
Pró-reitoria de Extensão e Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública as seguintes
normas destinadas ao processo de inscrição do curso de extensão “Direito Urbanístico e a
Regularização Fundiária Urbana: O Papel da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da
Universidade Federal do ABC”.
1. DO PÚBLICO ALVO
Defensores (as) Públicos (as), Advogados, Juízes, Promotores de Justiça, Oficiais de Cartório de
Registros, procuradores em geral que exerçam atividades relacionadas à regularização fundiária,
professores (as), servidores públicos, alunos da graduação e pós-graduação da UFABC, técnicos
(as) de prefeituras, estado, professores e profissionais que exerçam atividades relacionadas à
regularização fundiária e membros de movimentos populares que tenham familiaridade com a
temática do curso.
2. DO CURSO E DAS VAGAS
2.1. O curso de extensão será presencial e ministrado em parceria entre a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e o bacharelado em Planejamento Territorial da UFABC sobre os
fundamentos teóricos e discussão sobre casos práticos relacionados à regularização fundiária
urbana.
2.2. O curso será ministrado presencialmente em 7 (sete) segundas-feiras das 19h às 22h,
distribuídas em 7(sete) encontros semanais de 3h cada no Auditório da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo (Rua Boa Vista, 200 Centro/São Paulo), conforme anexo I deste Edital. A
carga horária total do curso é de 21h.
2.3. O objetivo geral do curso é fornecer fundamentos teóricos e reflexões a partir de casos
concretos enfrentados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para promover uma
reflexão interdisciplinar sobre as perspectivas e desafios do processo de regularização fundiária
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urbana para promoção do direito à moradia digna e direito à cidade sustentável para população
de baixa renda.
2.4. A coordenação do curso será realizada pelos Defensores Públicos do Estado de São Paulo
Allan Ramalho Ferreira e Vanessa Chalegre de Andrade em parceria com as professoras da
UFABC Mariana Mencio e Guadalupe Maria Abib Jungers de Almeida.
2.5. O curso é presencial e oferece 40 (quarenta) vagas, conforme distribuição indicada a seguir:
2.5.1. 10 (dez) para membros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (5
(cinco) vagas para Defensores (as) Públicos (as) do Estado de São Paulo e 5 (cinco)
para agentes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo);
2.5.2. 7 (sete) vagas para membros da Universidade Federal do ABC (alunos (as),
Servidores Públicos e Professores (as);
2.5.3. 6 (seis) vagas para membros do Poder Executivo;
2.5.4. 6 (seis) vagas para membros Magistratura, Ministério Público, Cartórios de
Registro de Imóveis, Defensores (as) Públicos (as) em geral e Procuradores (as) em
Geral;
2.5.5. 5 (cinco) vagas para Movimentos Populares;
2.5.6. 4 (quatro) vagas para Advogados (as);
2.5.7. 2 (duas) vagas para profissionais e professores (as).
2.6. Na hipótese de não preenchimento de vagas em uma ou mais categorias, haverá
redistribuição de vagas para categorias com maior número de inscritos.
2.7. Caso exista número de candidatos (as) inscritos (as) superior ao número de vagas
disponíveis por categoria, serão incluídos (as) em lista de espera a ser divulgada no site da PróReitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC (PROEC/UFABC) até o dia 27
de agosto de 2019.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. . As inscrições deverão ser efetuadas no período de 29 de julho a 16 de agosto de 2019,
mediante o preenchimento do formulário de inscrição, disponível no endereço do sistema
SIGAA/UFABC: ufabc.net.br/sigextensao
3.1.1. Os (as) candidatos (as) citados (as) no item 2.5.2 deverão usar e-mail pessoal
não institucional.
3.2. O procedimento de inscrição será feito em duas etapas, conforme Anexo I deste edital;
3.3. A inscrição do(a) candidato nesse processo seletivo implica o reconhecimento e aceitação de
todas as condições previstas neste Edital. A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos
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pelo(a) candidato no ato de preenchimento da inscrição, bem como por requerimentos de
inscrição não efetivados por motivo de ordem técnica, falhas de comunicação,
congestionamentos das linhas de comunicação ou outros fatores externos que impossibilitem a
transferência de dados.
4. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS ALUNOS
4.1. A conferência das inscrições será de responsabilidade do(a) coordenador(a) do curso e
deverá ocorrer no prazo entre 19 a 23 de agosto de 2019.
4.2. As inscrições efetuadas serão confirmadas por email fornecido pelo candidato(a) no ato da
inscrição.
4.3. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição.
4.4. Na hipótese do (a) candidato (a) ficar impossibilitado de participar do curso, antes de seu
início, haverá a possibilidade de desistência da inscrição. Neste caso, o (a) candidato (a) deverá
comunicar
a
coordenação
do
curso
com
brevidade
pelo
e-mail
(extensao.regularizacaofundiaria@ufabc.edu.br) até o dia 19 de setembro de 2019.
4.4.1. Os (as) candidatos(as) indicados na lista de espera poderão ser convocados por
email entre os dias 23 a 26 de setembro de 2019.
5. DO CERTIFICADO
5.1. Para obtenção do certificado o aluno deverá apresentar frequência mínima de 75% no curso.
5.1.1 A liberação para emissão dos certificados é uma atribuição do coordenador do
curso, e ficará disponível no sistema SIGAA após o dia 02 de dezembro de 2019.
5.2. A participação em sala de aula e o desempenho e participação no trabalho da última aula
serão computados para fins de avaliação.
6. DO CRONOGRAMA

Ação

Data / Período

Período de Inscrições

29 de julho a 16 de agosto de 2019

Publicação dos candidatos selecionados e
lista de espera

27 de agosto de 2019

Período do curso

30 de setembro a 18 de novembro de 2019

Emissão dos certificados

A partir de 02 de dezembro de 2019
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a): acompanhar em seu email as mensagens
recebidas e as publicações relativas ao processo seletivo publicadas no site proec.ufabc.edu.br
7.2. A coordenação do curso se reserva o direito de proceder à conferência das informações
prestadas pelo (a) candidato (a).
7.2.1. A constatação da falsidade das informações prestadas pelo (a) candidato (a)
acarretará em sua eliminação da inscrição ou outros atos administrativos que se
fizerem necessários, além de sujeitá-lo (a) às sanções legais cabíveis.
7.3. O desrespeito às normas que regem o Processo de Inscrição implicará na desclassificação do
(a) candidato (a) e nas sanções legais cabíveis.
7.4. Os casos omissos serão deliberados pela ProEC, juntamente com a coordenação do curso.
Santo André, 24 de junho de 2019.

Mariana Mencio
Professora Adjunta da Universidade Federal do ABC
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ANEXO I
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO SIGAA:
Primeira: cadastro no portal público com confirmação via e-mail
Instruções para cadastro no Portal Público do SIGAA:
> Clique em "Inscrever-se" (ícone de seta).
> Clique em “Ainda não possuo cadastro”.
> Insira os dados solicitados.
> O sistema encaminhará uma mensagem para o seu e-mail para finalização do cadastro.
- Segunda: acessar o portal para realizar a inscrição no curso
Acesse novamente: http://ufabc.net.br/sigextensao
> Clique em “Inscrever-se" (ícone de seta) no curso.
> Insira seu e-mail e senha.
Descrição do Programa do Curso
AULAS
Aula 01 - Contexto da Precariedade Habitacional - Rosana Denaldi e Francisco de Assis Comaru
(UFABC)
Aula 02 - Fundamentos da Regularização Fundiária Urbana e o exame dos principais Diplomas
Normativos - Guadalupe Maria Jungers Abib De Almeida e Mariana Mencio (UFABC)
Aula 03 - O Papel da Defensoria Pública, Ministério Público e Magistratura na Regularização Fundiária
Urbana. DPESP Jairo Salvador; Ministério Público SP Valcir Paulo Kobori; Magistratura SP Alexandra
Fuchs de Araújo
Aula 04 - O papel dos Municípios e dos Cartórios de Registro de Imóveis na Regularização Fundiária
Urbana. Palestrantes: Tássia de Menezes - Consultora
(a confirmar): Secretaria de Habitação; Cartório de Registro de Imóveis Ribeirão Pires: Luc da Costa
Ribeiro
Aula 05 - Caso prático: Regularização Fundiária Urbana e Proteção Ambiental - Jardim União. Luciana
Nicolau Ferrara (UFABC); Ariane Ieri DPESP
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Aula 06 - Caso prático: Regularização Fundiária Urbana e os Riscos Geotécnicos - Córrego do Bispo.
Kátia Canil (UFABC); Taissa Nunes DPESP; Vitor Inglez de Souza (Centro Gaspar Garcia)
Aula 07 - Caso prático: Vila Soma Alexandre Mandl (advogado)

