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EDITAL 

 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA A OFICINA DE 

ATUALIZAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.195/2021 
 

O Centro Acadêmico Ruy Medeiros - CARM/UESB (Gestão Ecoar 2021/2022), em 

parceria com a Profa. Dra. Marta Cristina Nunes Almeida, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o Edital nº 02/2021 – Seleção de participantes para 

a Oficina de Atualização Sobre a Lei nº 14.195/2021. 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1. Selecionar membros para participar da Oficina de Atualização Sobre a Lei nº 

14.195/2021. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1. O CARM e a Profa. Dra. Marta Almeida, por meio da Oficina de Atualização, tem 

por objetivos: 

a) Promover a atualização dos conhecimentos acerca do Código de Processo Civil 

Brasileiro; 

b) Refletir e analisar os novos aspectos trazidos pela Lei n° 14.195 de 26 de agosto 

de 2021; 

c) Fomentar o pensamento crítico dos discentes do Curso de Direito da UESB quanto 

ao direito processual civil e suas atualizações.  

  

3. DA OFICINA E DA CARGA HORÁRIA 

3.1. A Oficina de Atualização será ministrada integralmente de forma remota, respeitando 

os limites impostos pela pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2 (comumente 

denominada coronavirus).  

3.2. O curso será realizado na plataforma Google Meet. Os links serão disponibilizados 

aos inscritos por meio dos e-mails institucionais informados no ato de inscrição.  

3.4. Os participantes serão adicionados a uma turma na plataforma Google Classroom.  
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3.3. A Oficina de Atualização acontecerá em dias alternados, a fim de que todos os 

participantes tenham a oportunidade de assistir ao maior número de aulas e, assim, 

completar a carga horária mínima para receber a certificação. 

3.4. A Oficina de Atualização será ministrada, em sua maior parte, no turno vespertino 

(das 17h00 às 18h45) e, excepcionalmente, em uma data a ser definida, no sábado pela 

manhã (das 9h00 às 10h45). 

3.5. A Oficina de Atualização terá carga horária de 8 (oito) horas.  

 

4. DO PÚBLICO-ALVO 

4.1. A Oficina de Atualização será destinada aos discentes regularmente matriculados no 

Curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em especial, 

aos alunos do 5º (quinto) ao 10º (décimo) semestres.  

4.2. As vagas remanescentes serão, posteriormente, oferecidas aos discentes do Curso 

de Direito da UESB que estejam regularmente matriculados em qualquer dos semestres.  

 

5. DOS REQUISITOS 

5.1. São requisitos para participar da Oficina de Atualização: 

 a) Estar regularmente matriculado no Curso de Direito da UESB, a partir do 5º 

(quinto) período; 

 b) Posteriormente, caso haja remanescência de vagas: estar regularmente 

matriculado em qualquer semestre do Curso de Direito da UESB. 

 

6. DAS VAGAS 

6.1. Serão ofertadas 85 (oitenta e cinco) vagas para a Oficina de Atualização. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1. As inscrições devem ser realizadas do dia 16 de outubro de 2021 ao dia 25 de outubro 

de 2021, pelo formulário disponibilizado no link: 

https://forms.gle/R6WBGi6dFbUtnjAY9.  

https://forms.gle/R6WBGi6dFbUtnjAY9
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7.2. As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail INSTITUCIONAL, assim como, às 

salas deverão, imprescindivelmente, ser acessadas pelo e-mail INSTITUCIONAL.  

7.3. Discentes de todos os semestres podem proceder a inscrição, contudo, as vagas serão 

prioritariamente preenchidas pelos discentes do 5º (quinto) ao 10º (décimo). Quanto 

aos demais alunos será feito um Cadastro de Reserva (vide item 10.3).  

 

8. DO CRONOGRAMA 

8.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 

Fases                                                Prazos 

1. Publicação do edital:             16/10/2021 

2. Período de inscrição:             16/10/2021 a 25/10/2021 

3. Período de realização do curso: 26/10/2021 a 11/11/2021 

 

8.2. Aulas: 

DATAS 26.10.2021 

17h às 18:45 

04.11.2021 

17h às 18:45 

06.11.2021 

9h às 10:45 

11.11.2021 

17h às 18:45 

TEMAS Lei 14.195/2021 e 

impactos no 

Código de Processo 

Civil. O rito 

procedimental 

legislativo da 

Medida Provisória 

1041/2021 e o 

suposto afronta à 

Constituição da 

República. 

Liberdade 

Econômica: 

possíveis 

significados. 

Desburocratização 

empresarial 

Novas regras para 

citação. Alteração 

dos arts. 77, 231, 

246, 247, Código 

de Processo Civil. 

Novas regras para o 

procedimento de 

exibição de 

documento ou 

coisa. Alteração do 

art. 397, Código de 

Processo Civil. 

Alteração dos arts. 

48-A, 1015,  1033,  

1.142, 1160, 1161 

do Código Civil. 

Da prescrição 

intercorrente.  

Alteração do art. 

921, Código de 

Processo Civil e 

206-A do Código 

Civil. 

 

 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Somente serão homologadas as inscrições que atenderem às normas do presente 

edital. 
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10. DA SELEÇÃO E CRITÉRIO DE DESEMPATE 

10.1. Serão selecionados os 85 (oitenta e cinco) primeiros inscritos por meio do 

formulário disponibilizado. 

10.2. Serão desconsiderados pedidos de inscrição realizados por outros meios que não 

sejam o formulário de inscrição disponibilizado.  

10.3. Na estruturação do Cadastro de Reserva serão considerados, respectivamente, os 

seguintes critérios: I- discentes dos semestres mais avançados;  II- a ordem de realização 

das inscrições.  

 

11. DA CERTIFICAÇÃO 

12.1. A certificação será concedida aos participantes que assistirem no mínimo 3 (três) 

aulas oferecidas na Oficina de Atualização, completando o total de 75% (setenta e cinco 

por cento) da carga horária total. 

12.2. Para fins de comprovação da presença, o participante deverá assinar as listas de 

presenças disponibilizadas no decorrer do curso.  

12.3. Após a finalização do curso, os certificados serão enviados no prazo de 90 

(noventa) dias, para os participantes que cumprirem os requisitos impostos.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este 

edital. 

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Centro Acadêmico Ruy Medeiros 

(CARM/UESB).  

 

 

Vitória da Conquista (BA), 16 de Setembro de 2021. 

 

Comissão Político-Pedagógica do CARM Oficinas   

Coordenadoria Geral e de Imprensa do CARM 


