
13. Promover maior integração entre os cursos de Direito dos dois Campi.

Item O que fazer (What) Por quê (Why)

Quando 

Fazer 

(When)

Onde 

(Where)
Quem (Who) Como Fazer (How)

Quanto  custa R$  

(How Much)

Posição  

(Status)



1

Promover a oferta de 

disciplinas eletivas à 

distância ou semi-

presenciais que 

possam ser cursadas 

por discentes dos 

cursos de ambos os 

campi .

Isso permitiria 

que os 

discentes de 

ambos os 

campi 

usufruíssem de 

maior gama de 

atividades de 

ensino para 

enriquecer os 

seus percursos 

formativos e 

contribuiria 

para uma 

efetiva 

integração 

entre os 

agentes 

envolvidos 

(docentes e 

discentes), por 

meio de troca 

de experiências 

e 

conhecimentos

.

Durante todo 

quadriênio 

2014-2018

Virtualmen

te e em 

ambos os 

campi

Direção da 

Unidade e todos 

os 

departamentos 

vinculados à 

Faculdade de 

Direito, em Juiz 

de Fora e em 

Governador 

Valadares.

Estimular a oferta de 

disciplinas eletivas nas 

modalidades à distância 

pelos departamentos, 

buscar verbas junto à 

administração superior para 

viabilizar encontros 

presenciais das atividades.

Custo de 

transporte e diárias 

de docentes e do 

transporte de 

discentes para 

encontros 

presenciais.



2

Promover a criação e 

execução de projetos 

de extensão que 

contem com 

docentes e discentes 

de ambos os campi .

Isso permitiria 

que os 

discentes de 

ambos os 

campi 

usufruíssem de 

maior gama de 

atividades de 

pesquisa e 

extensão para 

enriquecer os 

seus percursos 

formativos e 

contribuiria 

para uma 

efetiva 

integração 

entre os 

agentes 

envolvidos 

(docentes e 

discentes), por 

meio de troca 

de experiências 

e 

conhecimentos

.

Durante todo 

o quadriênio 

2014-2018

Em ambos 

os campi

Direção da 

Unidade e 

professores dos 

cursos de direito 

vinculados à 

Faculdade de 

Direito, em Juiz 

de Fora e em 

Governador 

Valadares.

Viabilizar a divulgação de 

processos seletivos para 

grupos de estudos em 

ambos os campi que 

possam contar com 

atividades em paralelo em 

Juiz de Fora e Governador 

Valadares e eventuais 

encontros presenciais. 

Realizar seminário em que 

se possa discutir 

aproximações e distinções 

entre as realidades dos dois 

campi no contexto da 

execução de projetos de 

extensão.

Custo de 

transporte e diárias 

de docentes e e do 

transporte de 

discentes para 

eventuais 

encontros 

presenciais.



3

Estimular a 

participação dos 

docentes do campus 

Governador 

Valadares no 

programa de Pós-

Graduação da 

Faculdade de Direito.

Embora o perfil 

do Programa 

de Pós-

Graduação da 

Faculdade de 

Direito tenha 

sido construído 

pelos docentes 

do campus Juiz 

de Fora em 

acordo com os 

seus interesses 

de pesquisa e 

áreas de 

aderência, os 

docentes do 

campus 

Governador 

Valadares 

podem 

contribuir para 

a ampliação e 

consolidação 

do Programa.

Durante todo 

o quadriênio 

2014-2018

Em ambos 

os campi .

Departamento de 

Direito do 

campus 

Governador 

Valadares e 

Coordenações 

dos Programas de 

Pós-Graduação da 

Faculdade de 

Direito.

Organizar evento de 

apresentação do Programa 

de Pós-Graduação da 

Faculdade de Direito aos 

docentes do campus 

Governador Valadares para 

verificar a viabilidade da 

ação proposta.

Custo de 

transporte e diárias 

de docentes.


