
 

LUTAR PELOS INTERESSES, NECESSIDADES E REIVINDICAÇÕES DOS DICENTES 
DO CURSO DE DIREITO DA FAMP 

 

 

Objetivo Geral a ser alcançado: 

Promover assuntos estratégicos no curso de Direito da FAMP, na perspectiva da melhoria do 
desempenho acadêmico, do ensino superior de qualidade, da inclusão social, da produção de 
conhecimento e da formação ampliada. 

Lista de ações: 

-  Representar os discentes do curso de Direito da FAMP, participando das reuniões do(s) órgãos(s) 
colegiado(s) e defendendo interesses acadêmicos; 

- Esforçar-se pela defesa e melhoria da qualidade do curso de Direito da FAMP; 

- Estimular a integração entre a comunidade acadêmica; 

- Lutar pela melhoria da imagem do curso de Direito da FAMP e de seus alunos fora da faculdade 
perante a sociedade 

- Fiscalizar, junto aos representantes de turma, o cumprimento dessas diretrizes pelos professores 

- Abrir espaço para divulgar os grupos de pesquisa, extensão e estudo existentes na Faculdade, dando 
apoio ao que for demandado 

Atividades a serem executadas: 
- Zelarei pela qualidade de ensino, buscando resolver os eventuais conflitos entre o corpo docente e 
discente. Ademais, procurarei estreitar as relações entre os estudantes e os departamentos da 
instituição, assim como, com o(s) órgão(s), com o intuito da realização de debates sobre a estrutura do 
curso; 
- Ouvir o que os estudantes tem a dizer, os problemas enfrentados diariamente, e, de posse de tais 
informações, realizar atividades de mobilização / lutar por melhorias de ensino e na estrutura 
acadêmica, inclusive propor demandas especificas. 
- Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação cientifica e promovendo a extensão; 
- Implementar ouvidoria discente, onde todos poderão entrar em contato direto com o representante 
discente e deixar sugestões, reclamações, elogios, reivindicações, etc; 
- Dar início a semana jurídica, com seu planejamento e organização junto à Coordenação, 
comprometendo-se a realizar a criação de uma comissão mista a ser designada para a organização deste 
evento; 
- Apoiar eventos, a ser escolhido e implementado, para recepcionar os calouros; 
- Realizar ciclos de estudos com foco em temas multidisciplinares, atuais e de interesse comum dos 
alunos; 
-  Manter contato com a “Atlética Forense”, auxiliando-a em seus eventos e competições, incentivando 
os discentes à pratica de esportes; 

 

Discente: Edgar Silva Cândido 

Período: 7° (sétimo) 

Curso: Direito 

 


