Faculdade de Direito Ipatinga
Núcleo de Investigação Científica e Extensão NICE
Coordenadoria de Extensão

Identificação da Ação Proposta
Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Área Temática: Direito Civil, Trabalhista, Penal, Constitucional
Título do Projeto: CONVERSANDO DIREITO
Professor coordenador: Rosilene Gomes da Silva Giacomini

Descrição do Projeto
Local de realização: Município de Ipatinga
Período de realização: A partir do segundo semestre de 2010
Público estimado: Aproximadamente, 2000 leitores.
Caracterização do Público: Leitores do Jornal Diário do Aço
Parceiros: Jornal Diário do Aço

Resumo do Projeto:
Trata‐se de publicação em jornal da região, de artigos jurídicos de interesse da
comunidade, elaborados pelos professores e alunos.

PalavrasChave: interesse comunitário, artigos jurídicos,
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Introdução e Justificativa:
Os vários jornais que circulam no Vale do Aço atingem grande parte da população,
tornando‐se um meio inestimável de disseminação do conhecimento e produção e
desenvolvimento da consciência de cidadania. Neste sentido a parceria
FADIPA/Jornal Diário do Aço busca manter a população informada de assuntos de
interesse jurídico da comunidade. Os artigos são escritos pelos professores ou por
alunos, por eles orientados, que o fazem provocando uma reflexão crítica dos
leitores.

OBJETIVOS:
Geral
 Divulgar informações do ponto de vista do interesse da população, em
artigos produzidos na FADIPA.

Específicos
 Elaboração de artigos jurídicos ou afins, que promovam a reflexão crítica
dos leitores do jornal.
 Publicação dos artigos em jornal de alcance regional.

Metodologia: Descrição geral das atividades a serem realizadas:
Periodicamente são enviados ao jornal Diário do Aço artigos produzidos pelo
corpo docente da FADIPA que objetivando trazer ao leitor questões da realidade
sob a perspectiva jurídica.
Recursos humanos materiais e técnicos:
Humanos
Acadêmicos do curso
Professores da FADIPA
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Professor coordenador

Físicos e materiais
Recursos de informática.
Importância acadêmica do projeto:
É relevante no sentido de promover a extensão e a responsabilidade social da
FADIPA, além de desenvolver na população o senso de cidadania.
Número total alunos participantes: Aproximadamente 10 alunos e 10 professores a
cada semestre.

Resultados Esperados:
Comunidade bem informada e consciente.
Alunos cidadãos.

Avaliação: “Feed back” do jornal.
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