4. Fortalecer o desenvolvimento das atividades de pesquisa.

Item

1

O que fazer (What)

Por quê (Why)

Promover um seminário anual de
pesquisa e extensão no âmbito da
Unidade, a fim de dar publicidade aos
resultados dos projetos de pesquisa e
de extensão desenvolvidos pelos
professores e pelos alunos da
graduação e da pós-graduação, com a
publicação online dos anais do
evento na página da Faculdade,
contendo os resumos das
apresentações e/ou trabalhos
completos. (também consta do item
7)

Necessidade de
divulgar os projetos
de pesquisa e
extensão da Unidade
e, com a publicação
dos anais, também
atender à demanda
de produção
científica.

Quando
Fazer
(When)
Segundo
semestre de
cada ano
(após a
semana de
iniciação
científica)

Onde
(Where)
Faculdade de
Direito,
contempland
o os campi
de Juiz de
Fora e
Governador
Valadares.

Quem (Who)
Todos os
professores,
alunos da
graduação e
da pósgraduação e
bolsistas de
pesquisa e
extensão

Como Fazer
(How)
Indicação de
uma comissão
organizadora
composta por
docentes e
discentes.

Quanto
custa R$
(How Much)
Sem gastos

Posição
(Status)

2

3

Promover equânime distribuição de
carga horária entre os docentes,
contemplando as atividades de
pesquisa, por meio da
obrigatoriedade do Plano Individual
de Trabalho no âmbito dos
departamentos, conforme resolução
a ser aprovada pela Unidade.

Necessidade de
Desde já, com Faculdade de Conselho de
valorização dos
aprovação de Direito
Unidade
projetos de pesquisa resolução
e extensão dos
docentes.

Incentivar a criação de novos grupos Ampliação das
de pesquisa cadastrados junto ao
pesquisas realizadas
Conselho Nacional de
na Unidade.
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) até agosto de
2018, suprindo demandas de
pesquisa ainda não exploradas ou
insuficientemente exploradas na
Unidade.

A partir de
2015

Faculdade de Docentes
Direito

Resolução deve Sem gastos
contemplar as
atividades de
pesquisa e
extensão de
maneira a
implicar menor
carga horária em
sala para os
professores que
possuem
projetos em
curso.

Discussão do
Sem gastos
assunto no
primeiro
seminário anual
a ser realizado
no ano de 2015
visando melhor
articulação
entre os
pesquisadores
da Faculdade.

Promover pequeno evento para a
discussão de metodologias da
pesquisa e elaboração de relatórios.

Para subsidiar os
trabalhos dos
docentes que ainda
não têm uma
inserção nas
atividades de
pesquisa.

Uma vez por Faculdade de Direção e
ano, podendo Direito
professores
ser agregado
ao evento
mencionado
no item 1.

Buscar
palestrantes da
própria UFJF ou
externos.

Promover a divulgação interna dos
editais para projetos de pesquisa.

Para aumentar as
fontes de custeio,
inclusive externas,
para a execução de
projetos, produções
bibliográficas, e
realização de
eventos.

Permanente
mente.

Divulgar os
editais por email e na página
da Faculdade;
Incentivar o
cadastramento
dos professores
no Sistema
Financiar.

4

5

LEGENDA:

Faculdade de Direção
Direito

