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ESCOPO DE PROPOSTAS 

Considerando a relevância da Faculdade de Direito da UFG como centro de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como sua inserção como instituição de formação da inteligência jurídica goiana 

e brasileira; 

A efetiva contribuição da Faculdade de Direito da UFG na formulação de políticas públicas 

locais, regionais e nacionais, de modo a posicioná-la frente aos grandes debates jurídicos e 

políticos; 

A inserção da Faculdade de Direito nos destinos da Universidade Federal de Goiás e do próprio 

Sistema de Justiça; 

A recuperação de sua credibilidade e o próprio orgulho comunitário de pertencimento de seus 

docentes, servidores e discentes; 

Importante nesse momento de grande ebulição social, político e cultural, a relevância de órgãos 

colegiados que fortaleçam a atuação; 

A necessidade de planejamento de retomada de atividades presenciais e nossa contribuição com 

elementos técnicos e científicos para uma nova ordem pós-pandemia. 

Vimos por meio deste, apresentar as seguintes propostas concernentes ao cumprimento das 

NORMAS PARA CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA DA FACULDADE DE 

DIREITO (FD) no que se refere a uma proposta alternativa aos cargos de DIRETOR E VICE-

DIRETORA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFG. 

 

Preencher minimamente os tópicos 1 – Ensino, 2 – Pesquisa, 3 – Extensão e 4 – 

Administração/Gestão da Faculdade de Direito 

 

1 – Ensino 

A Faculdade de Direito da UFG em seus mais de 120 anos de história tem uma responsabilidade 

incomensurável com a sociedade brasileira e de Goiás. Assim, a formação de excelência deve 

ser mantida e aprimorada, a partir da adoção de práticas de ensino e aprendizagem adequadas 

ao Século XXI. 

Neste sentido, nos comprometemos a oferecer o atendimento às demandas da comunidade 

acadêmica de forma a assegurar o suporte necessário aos discentes e docentes para o 
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atendimento de suas demandas, assegurando o melhor aproveitamento dos conteúdos nas 

disciplinas. 

Para tanto, deve ser oferecido aos docentes recursos para o aprimoramento das práticas 

pedagógicas, e da utilização dos novos recursos tecnológicos adotado no ensino remoto. Os 

discentes devem ter assegurado o cumprimento da carga horária das disciplinas e do plano de 

ensino. 

2 – Pesquisa 

A atividade acadêmica se eleva ao promover a pesquisa, sendo que a formação dos professores 

da FD-UFG os qualifica ao desenvolvimento de trabalhos científicos de elevado nível. Tais 

práticas, deverão ser fomentadas de diferentes maneiras, sendo fundamental a integração entre 

os docentes e os discentes. 

Assim, todo estudante de Direito da FD-UFG durante a realização do curso deve ter a 

oportunidade de desenvolver pesquisas, sendo orientados por docente escolhido de acordo com 

critérios definidos a partir da expertise das pessoas envolvidas. 

Neste sentido, os projetos de pesquisa cadastrados na UFG e no CNPq serão apoiados a fim de 

alcançar ótimos resultados com a publicação de trabalhos em livros e revistas de reconhecida 

relevância no sistema Qualis Periódicos da Plataforma Sucupira. Será estimulado por meio de 

coordenação específica a oportunidade para que novos projetos de pesquisa sejam cadastrados 

e desenvolvidos visando a que a FD-UFG ocupe lugar de destaque na pesquisa jurídica local, 

regional, nacional e internacional. 

Merece destaque o fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação vinculados à Faculdade de 

Direito, sobretudo, sua qualificação e estímulo ao alcance de notas mais elevadas no sistema de 

avaliação da Capes, mormente, possibilitando sua inserção no universo acadêmico regional, 

nacional e internacional em estreito diálogo com instituições de pesquisa e programas de Pós-

Graduação com estímulo de mais pesquisadores PQ em nossa Unidade Acadêmica. 

Finalmente, e não de menor importância a conexão urgente e fundamental entre ensino, 

pesquisa e extensão que estabeleça vínculos estreitos entre os Programas de Pós-Graduação 

com os alunos de graduação que transcenda a sazonalidade da particularidade de seus docentes 

para uma política de profunda vinculação condicionada do perfil de nossos egressos à formação 

de pesquisadores. Isso não pode ser uma eventualidade, mas um ethos da própria trajetória de 

nossa Faculdade. Isso já está explicitado na atual gestão do NDE da qual participam ativamente 

os signatários deste requerimento na elaboração de um novo PPC da Faculdade de Direito com 

estreita vinculação aos Programas de Pós-Graduação de nossa Unidade. 

3 – Extensão 
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As diretrizes atuais para os cursos de direito destacam a importância das atividades de extensão, 

sendo que o Projeto Pedagógico para o novo Curso da FD-UFG foi desenvolvido de forma a 

prestigiar o compromisso do ensino público superior com a formação integral.  

É de vital importância para nossa Universidade que docentes e discentes participem de projetos 

de extensão que ofereçam uma formação prática e voltada para compreensão da importância e 

interface entre a academia e a sociedade. 

Assumimos o compromisso com a comunidade acadêmica para criação de políticas de 

acompanhamento para que docentes e discentes participem de atividades de extensão, sendo-

lhes oferecido o apoio quanto ao esclarecimento das dúvidas sobre os procedimentos 

necessários para o cadastro dos projetos de extensão, bem como seu desenvolvimento, 

sobretudo o apoio à Coordenação de Extensão e sua estreita vinculação com a gestão da Direção 

da FD/UFG. 

4 – Administração/Gestão da Faculdade de Direito 

A administração pública deve se fundamentar na legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Neste sentido propomos o aperfeiçoamento das práticas deliberativas 

e decisórias na Faculdade de Direito e o fortalecimento da gestão compartilhada com os Chefes 

de Departamento da FD/UFG em estreita inserção dos docentes, servidores e discentes nesse 

mister. 

Nos comprometemos a realizar uma gestão colegiada baseada na transparência, humanidade, 

dialogicidade. Buscaremos a eficiência na utilização dos recursos da FD-UFG, por meio da 

adoção de procedimentos que atendam a critérios técnicos e sempre orientados pelo órgão 

deliberativo do Conselho Diretor da Faculdade de Direito da UFG por meio de aprovação de 

diretrizes colegiadas. 

Nos comprometemos ao fortalecimento dos órgãos colegiados e a relação dialogal com 

docentes, servidores e representações das coordenações de Pesquisa e Extensão, a Coordenação 

do Curso de Graduação, a Coordenação de Estágios, o Núcleo Docente Estruturante, as 

Coordenadorias dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, as coordenadorias dos Cursos 

de Pós-Graduação Latu Sensu e Representação Estudantil – CAXIM. 

Preconizamos a essencial ampliação e fortalecimento da gestão do Núcleo Docente Estruturante 

como instância deliberativa junto à coordenação do Curso de Graduação como fator 

determinante nas políticas de ensino, pesquisa e extensão e processo de formação contínua e 

gestão nas diretrizes relacionadas à contínua atualização 

do projeto pedagógico do curso, nos termos aprovados pela Câmara Superior de Graduação. 
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Buscaremos realizar uma administração em que a equidade norteie os atos realizados, 

considerando os interesses da coletividade e o respeito às necessidades individuais, de acordo 

com a definição de objetivos a respeito dos quais todos possam ter conhecimento. 
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Professor ........................................... 
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_______________________________________________ 
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