
 

 
DEPARTAMENTO  DE  ESTUDOS  JURÍDICOS  FUNDAMENTAIS-  DEJF/  FDUFBA  

ATA  DA  SESSÃO  DE  SELEÇÃO  DE  MONITORIA  DA  DISCIPLINA  TEORIA  DA  CONSTITUIÇÃO  E  ORGANIZAÇÃO  DO  ESTADO  

  

 Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte realizou-se, através de reunião virtual via 

ZOOM, às 14:00h (quatorze horas), com o devido registro de gravação, ocorreu a sessão de seleção de monitoria 

do componente DIRA79 TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. A sessão foi aberta pelo 

Professor Carlos Eduardo Behrmann Rátis Martins, tendo constatado a presença de doze candidatos: Eduarda 

Longa Gomes; Ellen Carine Lopes Silva; Felipe Lima Caetano; Gabriel Bazachi Jara; Gabriela Monteiro Xavier; 

Júlia Suzart de Freitas; Letícia Pinheiro Soares; Luciana Spínola Carneiro; Rafael Ramon Santos Sena da Silva; 

Ruth Lorayne Oliveira; Sofia Araújo Barbosa e Wilson Batista Neto. Foram apresentadas duas questões que 

deveriam ser respondidas em dez minutos sobre o capítulo do livro indicado na seleção e depois foram realizadas 

entrevista com cada candidato para discutir sobre a carta de aceitação apresentada na inscrição, sendo atribuída 

a nota de oito pontos para as questões escritas e dois pontos para a análise da carta de aceitação. A ordem de 

leitura da questões e discussão da carta de aceitação com os respectivos candidatos inscritos que se fizeram 

presentes foi: Wilson Batista Neto (7,0 e 1,0= 8,0); Luciana Spínola Carneiro (7,0 e 2,0=9,0); Gabriela Monteiro 

Xavier (7,0); Rafael Ramon Santos Sena da Silva (7,0 e 1,5= 8,5); Ellen Carine Lopes Silva (7,0 e 1,5= 8,5); 

Júlia Suzart de Freitas (7,0); Gabriel Bazachi Jara (7,0 e 1,5=8,5); Sofia Araújo Barbosa (7,0 e 1,0=8,0); Felipe 

Lima Caetano (7,0 e 1,5= 8,5); Eduarda Longa Gomes (7,0); Letícia Pinheiro Soares (7,0 e 1,5) e Ruth Lorayne 

Oliveira (7,0 e 1,0=8,0). Em síntese, a candidata Luciana Spínola Carneiro ficou com a nota final nove pontos; 

os candidatos Rafael Ramon Santos Sena da Silva, Ellen Carine Lopes Silva, Gabriel Bazachi Jara, Felipe Lima 

Caetano e Letícia Pinheiro Soares com a nota oito pontos e meio, os candidatos Wilson Batista Neto, Sofia Araújo 

Barbosa e Ruth Lorayne Oliveira com a nota em oito pontos e as candidatas Gabriela Monteiro Xavier; Júlia Suzart 

de Freitas e Eduarda Longa Gomes com a nota sete pontos. Como há apenas uma vaga neste momento 

disponível para a monitoria, em que pese todos os candidatos terem sido aprovados, foi selecionada 

a aluna aprovada em primeiro lugar, a candidata Luciana Spínola Carneiro com a nota final 9,0.  

  

  

  


