
 

 

FACULDADE DE DIREITO DA UFBA 

 

ATA REFERENTE À SELEÇÃO DE MONITORIA PARA A 

DISCIPLINA CIÊNCIA POLÍTICA (DIR 213), T01, SEMESTRE 

LETIVO SUPLEMENTAR 

 

Aos 27 dias do mês de setembro de 2020, após convocação tornada pública em página da Faculdade de 

Direito da UFBA e remessa por e-mail de carta de apresentação, histórico escolar e documentação exigida 

pelo departamento, manifestaram-se 40 (quarenta) interessados para o certame, dentre os quais 

homologadas 32 (trinta e duas) inscrições, conforme edital. Dentre esses, dado o grande número de inscritos, 

foram pré-selecionados 12 (doze) candidatos, cuja carta de apresentação (contendo informe sobre o 

conhecimento das obras listadas) e nota na disciplina se mostraram mais destacados. Os assim selecionados 

foram comunicados por e-mail, a fim de confirmarem suas disponibilidades de horário para as atividades da 

disciplina e conhecimentos acerca das plataformas utilizadas no semestre suplementar. Dentre esses, 10 

(dez) alunos responderam tempestivamente, tendo uma informado perda de interesse na seleção, 

porquanto já aprovada em outra disciplina. Dentre os remanescentes, cujo horários se mostravam mais 

compatíveis, foram selecionados cinco (5) para entrevista pessoal, realizada via plataforma Google Meet, 

entre 25 e 27/09, ocasião em que não foi possível excluir nenhum dos selecionados, razão pela qual se 

analisaram novamente os critérios indicados nos editais anteriores, de forma combinada, é dizer: nota na 

disciplina + semestre no curso, tendo-se chegado às duas candidatas que apresentaram maior resultado 

conjunto, e, ante o empate de notas, ordenadas segundo o semestre mais avançado, a saber:  

1° Beatriz Barreiros Portella 

Suplente:  

2° Lara Bezerra de Melo Nascimento 

A Professora Maria Elisa agradece imensamente o interesse e a participação de todos os inscritos e reitera 

que teve enorme dificuldade com a tarefa, ante tantos excelentes candidatos, todos ótimas opções, e aos 

quais, decerto, não faltarão oportunidades na docência. 

Salvador, 27 de setembro de 2020. 

 

Maria Elisa Villas-Bôas 

Profa. Associada Faculdade de Direito da UFBA 


