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Ata da seleção de monitoria para bolsista 
da disciplina DIRB01 POLÍTICA CRIMINAL 
E CRIMINOLOGIA, semestre letivo 
suplementar, sob a regência da Prof. 
Daniela Portugal, nos termos do edital 
unificado nº 001/2020. 
 
 

Em 23 de setembro de 2020, de acordo com o edital unificado nº 001/2020 e seus arquivos 

anexos, referente à atividade de monitoria para o semestre letivo suplementar, encerrou-se o 

prazo para inscrições no processo seletivo de monitoria para a disciplina DIRB01 POLÍTICA 

CRIMINAL E CRIMINOLOGIA, ofertada sob orientação da Professora Daniela Portugal. Já no ato 

de inscrição, coube aos candidatos anexarem a resposta à pergunta “O que defende a 

criminologia crítica?”, além das demais exigências divulgadas de modo complementar, 

destacando-se a necessidade de envio de artigo científico, currículo lattes e histórico escolar. O 

processo seletivo baseou-se, portanto, na avaliação do material anexado no ato de inscrição. 

Quanto aos textos inéditos examinados, avaliou-se, especialmente, a consistência e densidade 

teórica das respostas apresentadas, bem como as referências teóricas nas quais se baseou o 

candidato. Quanto ao artigo apresentado, avaliou-se a relação do tema proposto com os 

conteúdos trabalhados pela disciplina “Política criminal e Criminologia”, marco teórico, 

metodologia e conteúdo do trabalho escrito exposto. Além disso, examinou-se, no currículo lattes 

e histórico escolar, o perfil acadêmico do candidato, com ênfase na publicação de artigos 

acadêmicos, participação em grupos de pesquisa e atividades de extensão, exposição de 

trabalhos acadêmicos em seminários de pesquisa, organização de eventos acadêmicos, dentre 

outros aspectos pertinentes. O processo de avaliação foi feito pela própria professora orientadora, 

chegando-se ao seguinte resultado: 1º lugar: FILIPE DE SOUSA ALCÂNTARA; 2º lugar 
JENNIFFER SANTANA DOS SANTOS; 3º lugar THAISE MENDES DE OLIVEIRA, 4º lugar 
ALICE DANTAS SANTOS; 5º lugar LEONICIO JOVINIANO BATISTA FILHO, indicando-se o 

primeiro colocado para a ocupação da bolsa de monitoria da disciplina. Nada mais havendo a 

constar, assinam a presente ata os componentes da Banca Examinadora. Salvador, 29 de 

setembro de 2020.  
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