
12. Apoiar a consolidação do curso de Direito do Campus de Governador Valadares.

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

Oferecer cursos de 

capacitação pedagógica e 

profissional para os 

docentes que atuam junto 

ao Curso de Direito do 

campus Governador 

Valadares

O corpo docente do Curso 

de Direito do campus 

Governador Valadares é 

composto majoritariamente 

por docentes recém-

ingressos na carreira, o 

período do atual 

planejamento estratégico 

(2014-2018) é formativo da 

marca e perfil do curso para 

os próximos anos, de modo 

que é importante que os 

docentes possam desde logo 

desenvolver habilidades que 

contribuam para o 

fortalecimento de um curso 

com excelência em Ensino, 

Pesquisa e Extensão.

Durante 

todo o 

quadriênio 

2014-2018

Virtualmente 

e 

presencialme

nte no 

campus 

Governador 

Valadares

Direção da 

Faculdade de 

Direito e Chefia 

de 

Departamento 

de GV, com 

apoio 

financeiro da 

Administração 

Superior da 

UFJF.

Estabelecendo 

programa contínuo 

de capacitação 

docente da 

Faculdade de Direito 

que englobe ambos 

os campi .



2

Acompanhar, junto à 

Reitoria e os órgãos 

colegiados da administração 

superior da UFJF, o processo 

de implementação da 

infraestrutura necessária à 

consolidação do Curso de 

Direito do campus 

Governador Valadares. 

É fundamental para a 

consolidação do Curso de 

Direito do campus 

Governador Valadares que 

haja infraestrutura física 

adequada para as atividades 

de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. O período do atual 

planejamento estratégico 

(2014-2018) é crítico, pois se 

prevê a construção do 

campus e o 

estabelecimento do Núcleo 

de Prática Jurídica.

Durante 

todo o 

quadriênio 

2014-2018

Nos dois 

campi .

Direção da 

Faculdade de 

Direito e Chefia 

de 

Departamento 

de Governador 

Valadares.

Solicitar à Reitoria, 

no CONSU e em 

outras instâncias 

adequadas para 

tanto, bem como à 

Administração do 

Campus de 

Governador 

Valadares, que 

apresentem 

relatórios sobre o 

andamento das 

obras da construção 

do campus em 

Governador 

Valadares e que 

disponibilizem a 

estrutura necessária 

para a instalação do 

Núcleo de Prática 

Jurídica do Curso de 

Direito do campus 

Governador 

Valadares.
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