
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE EXPRESSÃO FEMININA – NEF USP

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO – 2021.2

Docentes Responsáveis: Profa. Sheila Christina Neder Cerezetti1e Profa. Ana
Elisa Bechara2 (ambas da FDUSP)

Discentes Auxiliares: Cecilia Cristófaro Ribeiro, Danielly de Souza Oliveira, Dominique
Berthoux, Júlia Rodrigues, Liliane Castro dos Santos, Marcelle Paro, Nickielly Gomes do
Nascimento, e Rafaela Benites Cáffaro.

1. Descrição

O Núcleo de Expressão Feminina - NEF é grupo de extensão fundado por alunas da
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2019, que busca
auxiliar as estudantes do curso a ocuparem os espaços por meio da fala. Não apenas debater
em qualquer espaço, mas também se expressar de forma clara e confiante.

Consideramos que falar bem é o primeiro passo para ser ouvida, e acreditamos que a
habilidade de se expressar oralmente pode ser aprendida, desenvolvida e aprimorada.
Também entendemos que, muitas vezes, ao falar, a mulher é questionada, interrompida ou
rechaçada. Assim, não basta a capacidade técnica da expressão, é essencial possuir confiança
para se colocar nesses espaços e para conseguir externalizar a capacidade de debater, e, ao
mesmo tempo, estar preparada para enfrentar questionamentos e tentativas de silenciamento.

2 Docente do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia (DPM).
1 Docente do Departamento de Direito Comercial (DCO).



As alunas ingressantes no NEF participarão de encontros semanais durante o segundo
semestre letivo de 2021. Nesse período, desenvolveremos atividades que se dividirão em
duas vertentes: uma voltada para a técnica de retórica, oratória, lógica e argumentação; outra
voltada para o desenvolvimento da autoestima e autoconfiança, objetivando ajudar mulheres
a desenvolverem suas habilidades de comunicação.

2. Proposta e bibliografia

2.1 Proposta
Para fomentar a atuação feminina nos espaços jurídicos, tanto acadêmico quanto profissional,
o NEF adotará práticas em duas vertentes:

a) Vertente teórico-argumentativa, onde trabalharemos a organização das ideias, como
fortalecer argumentos, elementos de coesão do discurso, técnicas de oratória e retórica,
concatenação de argumentos e exercícios práticos de debate; e

b) Vertente psicossocial, na qual abordaremos questões que podem afetar a expressão
feminina. No segundo semestre de 2021, o grupo trabalhará com temas relacionados à
diversidade e às interseccionalidades que afetam nossas vivências enquanto mulheres
de formas diferentes. Abordaremos as questões com apoio de psicólogas
especializadas no ramo, bem como de outras convidadas que compartilharão suas
experiências de vida. Ademais, contaremos com encontros dedicados à troca entre as
membras, através de relatos pessoais e análise de textos, filmes, entre outros materiais
pertinentes.

Para as oficinas de debates será indicada bibliografia prévia de leitura obrigatória, visando a
formação teórica sobre aspectos chave envolvidos no ato de falar em público. Nesses
encontros, serão desenvolvidas atividades práticas de debate com a participação de
adjudicadoras, que avaliarão e orientarão os aspectos a serem aperfeiçoados para
exteriorização da expressão individual em sua melhor forma.

Nas oficinas socializadoras, teremos rodas de debates com discussão de textos com eventuais
convidadas e dinâmicas em grupo para explorarmos os temas dos encontros.

2.2 Bibliografia
Conforme disposto no item 2.1 supra, a atividade de extensão pretende estudar elementos de
retórica, argumentação e debater os temas i) o impacto de gênero na expressão e ii) a
interseccionalidade e a valorização da diversidade como ferramentas de transformação social
e pessoal. A bibliografia completa do semestre será disponibilizada virtualmente a todas as
membras  selecionadas a partir do dia 23/08.

3. Vagas, pré-requisitos, carga horária e encontros

3.1. Número de vagas e modalidades



Este edital destina-se ao preenchimento de 33 vagas destinadas às alunas dos mais diversos
anos do curso de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Outrossim, 05 vagas serão
destinadas para alunas do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) de
todos os anos do curso.

3.2. Pré-requisitos
Serão elegíveis todas as alunas do curso de graduação da Faculdade de Direito e do Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo no ano de 2021. Alunas de outros cursos e/ou
faculdades poderão participar do NEF igualmente.

3.3. Carga horária
A carga horária dos encontros será de 1 hora e 30 minutos semanais. Para as alunas da
Faculdade de Direito, a quantidade de créditos correspondentes será determinada pela
Comissão de Graduação, conforme a Resolução CoG e CoCEx n. 4738/2000.3 Quanto às
alunas do Instituto de Psicologia, essas não poderão pleitear os créditos correspondentes à
participação na extensão neste semestre.

Será necessária disponibilidade para dedicar ao menos 3 (três) horas semanais para as
reuniões presenciais, leituras e demais atividades.

3.4. Encontros
Os encontros do 2º semestre de 2021 serão realizados remotamente via Google Meets,
semanalmente, às sextas-feiras, das 18h30 às 20h00.

O primeiro encontro do referido semestre será realizado no dia 27 de agosto de 2021.

Será disponibilizado às aprovadas no processo seletivo um cronograma detalhado, com toda a
bibliografia obrigatória e complementar para cada encontro.

4. Processo Seletivo

O processo seletivo será realizado em etapa única, que consistirá no preenchimento do
formulário e elaboração de material de motivação.

O material de motivação pode ser um dos itens a seguir:
-Carta com mínimo de 200 palavras e máximo de 400
palavras OU
-Áudio com mínimo de 2 minutos e máximo de 5
minutos OU
-Vídeo com mínimo de 2 minutos e máximo de 5 minutos

O material de motivação deverá ser anexado no fim do formulário de inscrição. A carta deve
estar em formato .pdf e o vídeo ou áudio deve ser compartilhado via link de arquivo para

3 Para as alunas do 10º semestre, os créditos referentes à extensão podem não ser obtidos antes da colação de grau.



visualização do Google Drive. O material de motivação necessariamente deve conter as
seguintes informações e reflexões:

● Nome completo e ano de ingresso no curso
● Nos seus ambientes de convivência, você acha que se expressa com qual frequência?

Sente-se à vontade em fazer isso? Se sim, descreva, por gentileza; caso não, tente
argumentar sobre os motivos disso.

● Para você, qual a importância da participação feminina nos debates públicos?
● Quais causas (sociais, pessoais, políticas etc.) te motivam?
● Por que você deseja fazer parte do NEF?

4.1. Inscrição
Para efetuar sua inscrição, a candidata deverá, até às 23:59 do dia 20 de agosto de 2021,
enviar o formulário disponível através do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduTwymCoBy50izSafdDrsWcxVYkCVe3iNU6bB
lBZAcjWTeaw/viewform?usp=sf_link devidamente preenchido e com o material de
motivação anexado no local indicado. O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma:
“NOMESOBRENOME_NEF_2021.2”.

As candidatas receberão via e-mail, até dia 22 de agosto, o resultado do processo seletivo.

4.2. Critérios de seleção
A seleção das candidatas será realizada levando em consideração:

i) a disponibilidade para o dia e horário dos encontros presenciais (sextas-feiras das
18h30 às 20h00);

ii) alinhamento com a proposta do grupo.

Buscaremos, também, que a lista de aprovadas represente a diversidade das mulheres a partir
dos seguintes fatores:

1. Recorte de raça: 50% das vagas serão destinadas às candidatas que se autodeclararem
amarelas, negras, pardas ou indígenas;

2. Nível socioeconômico: 20% das vagas serão destinadas às candidatas que estudaram
todo o ensino médio em escola pública ou escola particular com bolsa;

3. Comunidade LGBTQIA+: 10% das vagas serão destinadas às candidatas LGBTQIA+.

As vagas restantes serão de ampla concorrência, havendo preferência às candidatas que já
participaram de processo seletivo anterior, mas não foram admitidas.

Caso todas as vagas reservadas às candidatas de uma das categorias de diversidade não
forem preenchidas, elas serão preenchidas por aquelas candidatas que se encontrarem
inseridas em outra das categorias de diversidade. Por fim, na hipótese de não haver
candidatas suficientes para preencher a reserva de vagas, as vagas restantes serão repassadas
para ampla concorrência.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduTwymCoBy50izSafdDrsWcxVYkCVe3iNU6bBlBZAcjWTeaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduTwymCoBy50izSafdDrsWcxVYkCVe3iNU6bBlBZAcjWTeaw/viewform?usp=sf_link


As reservas de vagas que consideram os fatores de recorte de raça, nível socioeconômico e
integração à comunidade LGBTQIA+ serão aplicadas exclusivamente para a seleção das
alunas da Faculdade de Direito. Todas as candidatas do Instituto de Psicologia concorrerão na
ampla concorrência.

Caso o número de inscritas seja maior do que o número de vagas, será realizado sorteio, que
será gravado e poderá ser disponibilizado por e-mail, caso a candidata requeira.

O sorteio também será gravado e poderá ser disponibilizado às candidatas.

5. Critérios de avaliação

5.1. Frequência
Para a obtenção de créditos, junto à CoCEx será exigida frequência mínima de 75%.

A presença é essencial para que as membras desenvolvam as habilidades que trabalhamos
nos encontros. Além disso, é imprescindível para a obtenção dos créditos.

5.2. Participação e relatoria dos encontros
A obtenção dos créditos oferecidos pela atividade de extensão se verificará somente
mediante a presença de três fatores: a) presença em pelo menos 75% dos encontros, b)
participação efetiva nos encontros e c) entrega semanal e individual de relatoria dos
encontros.

5.3. Aprovação
A integrante que obtiver êxito nos três critérios anteriores será considerada aprovada e estará
apta para receber créditos por esta atividade de extensão. As alunas do Instituto de Psicologia
não poderão pleitear os créditos correspondentes à participação na extensão neste semestre.

6. Comunicação do Grupo

Toda a comunicação do núcleo se dará por meio do WhatsApp e e-mail. Findo o processo
seletivo, adicionaremos todas as integrantes em um grupo no aplicativo de mensagens.

7. Contato

As assistentes do NEF se colocam à disposição para responder a quaisquer dúvidas relativas
ao Processo Seletivo ou ao grupo através do e-mail nef.usp@gmail.com, da página no
facebook https://www.facebook.com/nefusp/ e instagram @nef.usp.

mailto:nef.usp@gmail.com
https://www.facebook.com/nefusp/

