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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO – CAMPUS TUCANO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Atenção: os projetos de Extensão são semestrais, conduzidos por professores que, a partir dos inscritos, vão selecionar 

sua equipe de alunos. Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua 

Instituição. 

Após escolher seu curso, inscreva-se em:  

https://forms.gle/mTXsRgUWjA8shXro7  

PROJETO DESCRITIVO PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

MODALIDADE DIAS E HORÁRIOS 
DOS ENCONTROS 

Direito na Escola Projeto interdisciplinar desenvolvido pelos Colegiados de 
Direito e Pedagogia, pretendendo-se desenvolver diálogos e 
atividades profissionais com estudantes das escolas das 
redes pública e privada da região, com o intuito de 
promover a formação cidadã e vivências simuladas das 
práticas profissionais. 

Antonio Cláudio da 
Silva Neto;  Felippe 

Pessoa de Melo 

Híbrida* Quarta-feira** 
19h às 21h00 

 

Direito, Desenvolvimento 
e Inovação 

 

O Projeto de Extensão em Direito, Desenvolvimento e 
Inovação tem por objetivo identificar e propor soluções para 
problemas jurídicas presentes no entorno local. Para que 

Antonio Cláudio da 
Silva Neto 

Híbrida* Sexta-feira 
19h às 21h00 

https://forms.gle/mTXsRgUWjA8shXro7
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* Esta modalidade de encontro dependerá dos protocolos epidemiológicos do Estado e das recomendações dos órgãos oficiais de Saúde, 

acompanhadas pelo Comitê de Prevenção e Cuidados COVID-19 da AGES. Enquanto não houver autorização de abertura, o projeto de 

extensão será conduzido na modalidade digital.  

** Haverá rotação dos dias em que cada professor orientador conduzirá. 

isto ocorra, as(o)s estudantes envolvidas(os) desenvolverão 
uma alta reflexão sobre questões sociais em diálogos com 
os novos percursos a serem percorridos pelas(os) 
estudantes, cientistas e profissionais do direito, 
contribuindo para o cenário jurídico em um contexto de 
desenvolvimento e inovação pautado na regionalidade. 

Profissionalização 
Docente e suas Relações 

com a Extensão 

Uma das grandes dificuldades do exercício da docência é 
atingir a comunidade de forma significativa, ou seja, para 
além do mero repasse de "conteúdos" para os agentes 
envolvidos. O que torna imprescindível as ações de 
extensão nas comunidades, pois aproximam a 
"Escola/Academia" do dia a dia do seu entorno, 
possibilitando, assim, uma melhor compreensão de sua 
dinâmica e, por conseguinte, atuar de maneira mais eficaz 
na mitigação das problemáticas. Nesse viés, a presente 
proposta tem como foco aprender a conviver com os 
anseios da sociedade/comunidade para traçar e executar 
estratégias de intervenção "contribuindo para melhoria do 
bem-estar social". 

Felippe Pessoa de 
Melo 

Híbrida* Quarta-feira 
19h às 22h00 


