
 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

DIREITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GESTÃO 

CURSO DE DIREITO DA FAEF 

 

2019/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

DIREITO 

 
 

 

 

SUMÁRIO 
 

1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ...................................................................................... 3 

1.1. POLÌTICAS INSTITUCIONAIS NO AMBITO DO CURSO ........................................................................... 4 

1.2. DOS OBJETIVOS DO CURSO DE DIREITO ............................................................................................. 4 
1.2.1. OBJETIVO GERAL ...................................................................................................................................................... 4 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................................... 5 

1.3. O PERFIL DO EGRESSO ....................................................................................................................... 6 

2. DO COORDENADOR DO CURSO ................................................................................................... 7 

2.1. FORMAÇÃO ACADÊMICA ................................................................................................................... 7 

2.2. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR (07 anos) ................................................................ 7 

2.3. GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (05 anos) ................................................................. 8 

2.4. EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA (14 anos) .......................................................................................... 8 

2.5. ATUAÇÃO DO COORDENADOR .......................................................................................................... 8 

3. PLANO DE GESTÃO...................................................................................................................... 9 

3.1 CRONOGRAMA DE AÇÕES PROPOSTAS PARA 2019/1 ......................................................................... 10 
 



3 
 
 
 

 
 

1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 

 

O Plano de Gestão do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior 

e Formação Integral – FAEF é um instrumento elaborado para ser norte nas 

ações de planejamento onde se contemplam as metas a serem atingidas a 

curto, médio e longo prazo. Tais metas e ações são elaboradas em função dos 

objetivos a serem atingidos pelo curso, de acordo com o seu Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Com este enfoque, tal documento tem se tornado importante meio de 

apoio ao coordenador do curso no planejamento estratégico das atividades 

acadêmicas previstas para o semestre letivo em acordo com as decisões 

emanadas pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado do curso. Junte-

se a isso o fato de que a participação ativa de todos os docentes pertencentes 

a esses órgãos colegiados, torna o referido plano exequível. 

Partindo do Projeto Pedagógico do Curso, o Plano de Gestão foi 

estruturado também com base em instrumentos complementares de 

planejamento para áreas específicas, de acordo com as diversas áreas de 

atuação. 

O Plano é desenvolvido com dinâmicas, etapas e cronogramas flexíveis. 

Assim, sua execução configura-se como atividade conjunta dos elementos 

envolvidos, em que as responsabilidades e os objetivos são compartilhados de 

forma conjunta. Compartilhar com a equipe e a comunidade os sonhos, as 

esperanças, as dúvidas e os anseios surgidos na busca de mudanças é uma 

das formas de construir uma nova realidade.  

Um curso busca se aperfeiçoar cada vez mais na busca da excelência 

como o curso de Direito da FAEF e enfrentar o desafio de formar cidadãos com 

competência para contribuir com o avanço do conhecimento em suas áreas, 

tornando-os capazes de compreender a realidade regional, nacional e mundial 

e, consequentemente, a dissociabilidade entre Ensino, Pesquisa (iniciação 

científica) e Extensão.  

O curso de Direito da FAEF se consolida na instituição como capaz de 

contribuir para o desenvolvimento da região de Garça/SP, objetivando colocar 
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cada dia mais profissionais competentes no mercado de trabalho. A 

respeitabilidade da IES do qual o presente curso faz parte é visível, pois esta 

não mede esforços para enveredar pelo caminho próprio das escolas de nível 

superior: ensino-pesquisa (iniciação científica) - extensão. A FAEF, enraizada 

na região do Centro-oeste Paulista, a Instituição expande convênios de 

cooperação com empresas, indústrias, instituições de ensino, pertencentes e 

instaladas nessa região, para alcançar sempre o melhor desempenho daquilo 

que se propõe a fazer: inclusão e ascendência social por meio da educação. 

 

1.1. POLÌTICAS INSTITUCIONAIS NO AMBITO DO CURSO 

       

O curso de Bacharelado em Direito da Faculdade de Ensino Superior e 

Formação Integral – FAEF é mantido pela Sociedade Cultural e Educacional de 

Garça S/S Ltda, cujo Campus se localiza na Rodovia Comandante João Ribeiro 

de Barros – Km 420 - Estrada de Acesso à Garça – Km 1, CEP – 17.400-000 – 

Garça / SP. 

O curso de Bacharelado em Direito foi autorizado pela Portaria do MEC 

nº 3.207 de 21 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 

22 de novembro de 2002 e seu reconhecimento pela Portaria MEC nº 302 de 

27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 31 de 

dezembro de 2012. 

 

1.2. DOS OBJETIVOS DO CURSO DE DIREITO 

 

O curso pauta suas ações de maneira a promover os objetivos propostos 

pelas Diretrizes para Formação de Direito. Assim, conceber e organizar um 

curso de graduação em Direito implica definir o conjunto de competências 

necessárias para atuação profissional e tomá-las como norteadoras do tanto 

da proposta pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da 

organização institucional e da gestão da escola de formação. 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 
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O curso de graduação em Direito da FACULDADE DE Ensino Superior e 

Formação Integral – FAEF tem por objetivo geral formar um profissional com 

uma formação sólida, humanística e axiológica, com capacidade de análise, 

domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, 

interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma 

postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para 

a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência 

do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

Outro importante objetivo do curso de Direito da FAEF é contribuir com 

o desenvolvimento da região, considerando que no aspecto regional as 

questões requerem atenção para as áreas agrária, ambiental e agronegócio, 

já que estes são o eixo econômico regional, no qual se sedimenta e possibilita 

condições de sobrevivência a uma série de outras pessoas, por meio de uma 

verdadeira cadeia socioeconômica. Além do desenvolvimento rural da região, 

deve-se atenção às desigualdades sociais e proteção às minorias e vulneráveis, 

assim como também o desenvolvimento da indústria no segmento 

eletroeletrônico e de alimentos.  

O curso de Direito pretende contribuir com a redução das desigualdades 

sociais, com a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, 

auxiliando na construção de uma sociedade democrática que promova a 

afirmação das diversidades e a proteção das minorias e vulneráveis, inclusive 

proporcionando ao aluno habilidades suficientes para empreender soluções 

alternativas aos conflitos. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

De forma específica, o curso de graduação em Direito da FAEF tem como 

objetivos: 

 

I. Desenvolver o espírito crítico no acadêmico, oportunizando sua formação 

sócio-política e prática, além da informação técnico-jurídica; 

II. Promover o espírito de solidariedade e de justiça social; 
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III. Desenvolver a construção de um aprendizado que dimensiona o ensino, a 

pesquisa e a extensão como formas de elaboração e reflexão ativa do saber 

que emerge da realidade, despertando no aluno a habilidade de compreender 

e identificar soluções contextualizadas a partir de sua intervenção na 

realidade; 

IV. Oferecer alternativas de práticas jurídicas, voltadas para as técnicas de 

conciliação e negociação, mediação e arbitragem, possibilitando a 

multidisciplinaridade com os outros cursos da Faculdade, bem como a 

realização de parcerias com instituições externas; 

V. Proporcionar ao educando a realização de estágios extracurriculares, 

através de convênios, visando, além da prática, a um aperfeiçoamento técnico-

científico e jurídico; 

VI. Formar profissionais cidadãos comprometidos com os princípios do Estado 

Democrático de Direito; 

VII. Intensificar os estudos sobre valores, sobre ética em sentido lato, como 

condição de superação da formação tecnicista e mediana, insuficiente para dar 

conta das imbricações hermenêuticas decorrentes das questões de justiça, 

legitimidade e moral, que fundamentam a interpretação das normas jurídicas. 

 

1.3. O PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil do egresso surge a partir das posturas didáticas pedagógicas 

contempladas no projeto pedagógico do curso de graduação em Direito da 

FAEF e tem em vista o clamor social que reivindica por mudanças que exigem 

soluções não somente técnicas, mas também éticas. Características tais como 

capacidade de raciocínio abstrato, assimilações de novas informações, 

autogerenciamento, compreensão das bases legais, científico-técnicas, sociais 

e econômicas, aquisição de habilidades de natureza conceitual e operacional, 

competência para as atividades específicas e conexas e a flexibilidade 

intelectual no trato das situações cambiantes, são os requisitos essenciais na 

composição do egresso que o curso pretende formar. 

O egresso deve ter conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos 

e da economia. Ainda, deve ter capacidade de raciocínio lógico, de observação, 
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de interpretação e de análise de dados e informações, bem como dos 

conhecimentos essenciais para identificação e resolução de problemas. O curso 

de Direito visa a formação de profissional dotado de sólida formação geral, 

humanística e axiológica, com capacidade de análise, domínio de conceitos e 

da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização 

dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão 

crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma 

e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da 

justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

Além disso, visa a formação do profissional qualificado com competência 

para atender as necessidades regionais que versam sobre questões agrárias, 

ambientais e agronegócios, atenção às desigualdades sociais e proteção às 

minorias e vulneráveis, assim como também o desenvolvimento da indústria 

no segmento eletroeletrônico e de alimentos. 

 

2. DO COORDENADOR DO CURSO 

 

Professora Mestre Larissa Benez Laraya 

 

2.1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Mestre em Teoria do Direito e do Estado pelo UNIVEM – Centro Universitário 

Eurípides de Marília. Dissertação: “Medidas acautelatórias como instrumento 

de efetivação do processo de execução por quantia certa contra devedor 

solvente” Ano de obtenção: 2010. Especialista em Direito Público pela UnP – 

Universidade Potiguar, 2007. Bacharel em Direito pela Fundação de Ensino 

Eurípides Soares da Rocha, atual mantenedora do UNIVEM, 2001. 

 

2.2. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR (07 anos) 

 

De 2011 a 2018 foi Professora Titular das disciplinas de Direito Civil, Teoria 

Geral do Processo, Direito Processual Civil, Prática em Processo Civil e 
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Conciliação, Mediação e Arbitragem do curso de graduação em Direito da 

FACIC - Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro. 

De 08/2018 até a presente data ministra aulas no curso de graduação em 

Direito da FAEF das seguintes disciplinas: Estudos Avançados de Direito Civil e 

Processo Civil e Orientação de Estágio. 

 

2.3. GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (05 anos) 

 

De 01/2013 até 06/2018 foi Coordenadora do curso de graduação em Direito 

da FACIC – Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro - SP. 

De 08/2018 até a presente data é Coordenadora do curso de graduação em 

Direito da FAEF – Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. 

De 2011 a 2018 foi membro do NDE do curso de graduação em Direito da 

FACIC – Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro - SP. 

De 08/2018 até a presente data é membro do NDE do curso de graduação em 

Direito da FAEF – Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. 

 

2.4. EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA (14 anos) 

 

De 2004 até a presente data encontra-se inscrita na Ordem dos Advogados do 

Brasil sob o nº 220.117. 

Desde 2014 até a presente data atua como Conciliadora e Mediadora 

cadastrada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

 

2.5. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 

 

O Coordenador do Curso é o elo entre o corpo docente e a direção da 

IES. Atende os docentes diariamente pessoalmente e via e-mail, e através 

deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades propostas aos 

alunos. Identifica também as dificuldades apresentadas pelos professores, 

acompanhando e avaliando o planejamento das ações docentes. 

Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações: 

I. Atender ao professor diariamente; 
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II. Reunir-se com representantes de classe ou agentes 

multiplicadores de informações; 

III. Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades de 

extensão e iniciação científica, em parceria com os núcleos de pesquisa e de 

extensão e ação comunitária; 

IV. Elaborar projetos de monitorias; 

V. Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica, além 

das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição. 

 

A atuação do Coordenador de Curso está definida na Portaria da Direção 

que o designou. Destaca-se a interação que exerce com o corpo discente 

amparado pelo Programa Institucional de Avaliação. Ao Coordenador do Curso 

compete a tarefa de gerir os assuntos acadêmicos diretamente relacionados a 

questões de caráter pedagógico, atuando diretamente junto ao corpo docente 

e discente, no tocante à oferta de apoio técnico especializado para a realização 

das aulas, atividades de pesquisa, extensão, desenvolvimento de atividades 

complementares e eventos diretamente ligados à formação complementar dos 

graduandos. 

 

3. PLANO DE GESTÃO 

 

Não há como negar as constantes transformações pelas quais tem 

passado o mercado de trabalho e como tais mudanças têm conduzido as 

instituições, e em especial a FAEF, como Instituição de Ensino Superior, a 

modificar e aprimorar sua estrutura no trabalho com relação à gestão e 

organização de ações e pessoas.  

O ato de planejar, ou seja, o de criar plano para otimizar o alcance de 

um determinado objetivo, compreende a ideia de que se deva ter o 

conhecimento mínimo das condições existentes, para que as ações de 

mudanças sejam eficazes. É preciso identificar que são necessárias três 

dimensões fundamentais para o planejamento: a realidade, o plano de ação e 

a finalidade. Ainda nessa direção, uma gestão plena deve ser democrática e 
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caracteriza-se por ter um caráter interativo, dialógico, flexível e de 

responsabilidade coletiva.  

Baseado nesses conceitos o plano de gestão é um instrumento dinâmico, 

que tem como objetivo exercer o acompanhamento dos projetos do curso, com 

abrangência semestral. 

Assim, adota-se estruturas de trabalho flexíveis e com poucos níveis 

hierárquicos, visando que a tomada de decisão seja substituída pela delegação 

de competências e a atribuição do poder decisório aos órgãos que em conjunto 

com a coordenação do curso deliberam sobre suas práticas e condução. 

A adoção de um modelo de gestão democrática e participativa além de 

garantir a participação de representantes de diferentes segmentos no processo 

das decisões que lhe são pertinentes, oportuniza iniciativas, decisões e ações 

coletivas e organizadas. 

Para isso, procura-se ouvir as pessoas envolvidas em situação específica 

para que as ações a serem desencadeadas possam corresponder às 

necessidades e condições dos envolvidos e das comunidades inseridas, de 

forma a concretizar sua missão e objetivos da forma mais adequada e objetiva 

possível. 

 

3.1 CRONOGRAMA DE AÇÕES PROPOSTAS PARA 2019/1 
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Dimensão Objetivo Ações Responsável Período 

Ensino Atualizar o projeto pedagógico do 

curso através de reuniões com o NDE 
e Colegiado de acordo com as novas 

Diretrizes para o curso de Direito 

Promover reuniões para 

atualização do projeto 

Coordenação 

Colegiado 
NDE 

Durante o semestre 

Analisar o desempenho do corpo 
discente e docente 

Realizando o 
acompanhamento das 

provas regimentais bem 
como outras atividades 

que serão desenvolvidas 
durante o semestre 

Coordenação 
 

Durante o semestre 

Realizar capacitações pedagógicas 

junto ao corpo docente para 
aprimoramento das técnicas de 

metodologias ativas de ensino 

Oferecer capacitações 

aos docentes 

Coordenação 

NUEN 

Permanente 

Promover atividades de nivelamento e 

reforços de conteúdos com relação as 
fragilidades apontadas nas reuniões 

de AMIs 

Oferecer o reforço de 

conteúdos nos quais os 
alunos identifiquem 

alguma fragilidade 

Coordenação 

Professores 

Permanente 

Aumentar a demanda do NPJ Divulgar os serviços 
prestados pelo NPJ na 

comunidade interna e 
externa 

Realização de visitas e 
encontros com os órgãos 

públicos e escritórios de 
advocacia para 

apresentação do plano 
de estágio  

Coordenação 
Professores-

orientadores 

Durante o semestre 

Planejamento das atividades do NPJ Acompanhar a gestão do 

planejamento e 
avaliação das atividades 

Coordenação 

Professores-
orientadores 

Durante o semestre 
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do NPJ para atender as 
demandas do curso   

Divulgar as normas institucionais aos 

graduandos 

Para que haja harmonia 

nos procedimentos e 

ações 

Coordenação 

Professores 

Permanente 

Realizar o acompanhamento dos 

egressos 

Mediante a 

disponibilização e envio 
de questionário do 

egresso, publicações nas 
redes sociais de 

assuntos relevantes e 
convite para 

participação em eventos 
do curso 

Coordenação 

Professores 

Permanente 

Programar Visita Técnica Para que os alunos 

tenham acesso a órgãos 
e repartições públicas 

que poderão trabalhar 
quando saírem da 

faculdade e para que 
entendam o seu 

funcionamento 

Coordenação 

Professores 

2º Bimestre 

Realizar o Projeto Florescer da FAEF Buscar uma formação 
humanista e completa 

dos discentes 

Coordenação 
Professores 

Permanente 

Programar, realizar e avaliar o Projeto 

Paralelo 

Acompanhar o 

planejamento, 
realização e avaliação 

Coordenação 

Professores 

Abril 

Promover atividades que melhorem o 

desempenho dos alunos concluintes 
no Exame da OAB 

Acompanhar a utilização 

pelos docentes e 

Coordenação Durante o semestre 
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discentes do material de 
apoio 

Convidar advogados, promotores, 

juízes, professores para participarem 

de palestras e eventos do curso 

Buscar trazer novas 

perspectivas e 

ensinamentos sobre 
assuntos relevantes 

para o curso  

Coordenação Durante o Semestre 

Pesquisa Divulgar eventos científicos realizados 

pela IES e fora dela 

Incentivar a participação 

de docentes e discentes 

Coordenação Durante o Semestre 

Promover e estimular professores e 
alunos na participação da BIC 

Incentivar a participação 
de docentes e discentes 

Coordenação 
NUPES 

Durante o Semestre 

Incentivar e estimular professores e 
alunos para publicarem na Revista 

Eletrônica do curso de Direito da FAEF 

Divulgar a produção 
científica interna  

Coordenação 
NUPES 

Durante o Semestre 

Incentivar e estimular a implantação 
do “Grupo de Estudos em Direito – 

GED”, voltado para fomentar a 
pesquisa e suprir fragilidades em 

alguma área do Direito 

Incentivar a participação 
de docentes e discentes  

Coordenação Durante o Semestre 

Extensão Estimular a participação dos 

acadêmicos em programas de 
mobilidade acadêmica nacional e 

internacional 

Buscar uma formação 

diferenciada para o 
discente que poderá 

interagir com outras 
culturas e contextos 

regionais 

Coordenação 

NEACO 

Durante o Semestre 

Promover e estimular professores e 
alunos na participação da BEX 

Incentivar a participação 
de docentes e discentes 

Coordenação Durante o semestre 

Participação em eventos locais e 
regionais, tendo como foco principal 

oferecer experiência prática aos 

discentes; 

Proporcionar maior 
aproximação do discente 

com a prática 

Coordenação 
Professores 

Conforme a 
oportunidade 
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Estimular os projetos de extensão 
existentes e estimular docentes e 

acadêmicos na criação de novos 
cursos/projetos para atender a 

comunidade 

Manutenção do 
CAPEVIDO 

Coordenações: 
Direito 

Enfermagem 
Psicologia 

Durante o Semestre 

Realizar o “Projeto Liga da Justiça II” 
 

Aproximar o acadêmico 
com atividades práticas 

bem como fomentar a 
troca de experiencias 

com estudantes do 
ensino médio e 

comunidade externa 

Coordenação 
Professores 

Abril 

Realizar o “Projeto Nome Limpo II” Aproximar o acadêmico 

com atividades práticas 
bem como estabelecer 

uma tentativa de 

conciliação entre os 
consumidores 

inadimplentes e os 
comerciantes da cidade 

de Garça/SP, para 
formulação de acordos 

referentes aos débitos e 
consequente exclusão 

do nome do consumidor 
dos cadastros de 

inadimplentes, 
saneando as dívidas com 

o comércio local e 
devolvendo cidadania ao 

consumidor.  

Coordenação 

Professores-
orientadores 

Maio 
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Realizar o “Projeto dia do Impacto” Sensibilizar a 
comunidade interna e 

externa sobre todas as 
formas de violência, 

buscando conscientizar 
as pessoas sobre esse 

problema social e formas 
de combate-lo  

Coordenações: 
Direito 

Enfermagem 
Psicologia 

Março 

 

 

 


