PROJETO INTEGRADOR

________________________________________________
TÍTULO

SAIBA MAIS

EIXO

Comunicação, Cultura e Sociedade

CURSOS

Direito

DOCENTE

Fernando Emidio dos Santos

Este Projeto de Extensão Integrador (PEI) é parte constituinte do Projeto Institucional de
Extensão, desenvolvido pelo Núcleo de Extensão e Iniciação Científica - NEIC em
cumprimento a Resolução MEC nº 07, de 18 de Dezembro de 2018. Este projeto consiste na
criação, desenvolvimento e gestão de atividades no formato de minicursos orientados por
docentes, executados pelos alunos e destinados à população local.

1. INTRODUÇÃO
O projeto SAIBA MAIS é uma iniciativa que busca o engajamento e
participação dos alunos na divulgação de informações relevantes, úteis e
interessantes para a comunidade. Contará com a participação dos alunos do
curso de Direito e integrará o eixo temático de Comunicação, Cultura e
Sociedade.
2. COORDENADOR DO PROJETO
Fernando Emidio dos Santos é bacharel em Direito pela PUC-GO, especialista
em Direito e Processo do Trabalho e Mestrando em Educação pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás - PUC-GO. É advogado desde 2010 e autor da
obra de ficção Mundo Cão, Editora Valens Comics Books. Atualmente é
professor na Faculdade FACMAIS, unidades Inhumas e Ituiutaba, ministrando
Direito Penal, Processo Penal e Estágio Supervisionado. Também orienta
Trabalhos de Conclusão do Curso de Direito, e pesquisa a aprendizagem e o
desenvolvimento ético e moral.

3. OBJETIVOS
Os objetivos do SAIBA MAIS são direcionados a dois grupos de pessoas, os
alunos e a comunidade. Dentro da perspectiva dos discentes, o projeto visa
engajá-los em atividades e assuntos do seu interesse dentro do curso de
Direito. Através da pesquisa e compreensão dos temas discutidos e
selecionados com o coordenador eles poderão criar materiais de cunho
informativo e educacional que serão disponibilizados para a comunidade por
meio de mídias digitais (Instagram, Youtube, Podcasts, etc). Dentro da
perspectiva da comunidade, qualquer pessoa poderá acessar os conteúdos
produzidos pelos discentes, de forma gratuita, com informações relativas a
direitos, garantias e curiosidades do mundo jurídico.
4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Descrição sumárias das atividades a serem desenvolvidas ao longo do
projeto, recomenda-se as seguintes etapas:
● Reunião entre coordenador e alunos para explicação e orientação mais
detalhada sobre o projeto
● Divisão dos alunos em grupos de pesquisa e estudos
● Cada grupo irá pesquisar e selecionar um tema que se identifica e tem
interesse (Direito Civil, Consumidor, Trabalho, Humanos, etc)
● Reunião para definição das midias a serem utilizadas (youtube, instagram,
podcast, etc)
● Reunião para direcionamento, orientação e padronização das comunicações
● Caso necessário, haverá reunião com coordenador para auxílio e orientação
sobre como fazer uso das mídias digitais e quais as melhores práticas
relativas à mídia escolhida
● Os alunos deverão selecionar quais tópicos e assuntos serão abordados,
dentro do tema escolhido, durante a produção dos conteúdos que serão
divulgados para a comunidade
● Planejamento de uma agenda de publicações
● Produção dos conteúdos para posterior publicação do material para a
comunidade
● Revisão
● Início das publicações com acompanhamento dos alunos

● Avaliação do coordenador
● Fechamento do projeto

5. CRONOGRAMA
Descrição das principais datas e encontros coletivos com aferição de
presença dos participantes.

Ações

Lançamento do Projeto SAIBA MAIS para os
discentes

Inscrição

Reunião inaugural com orientação do projeto

Divisão dos alunos em grupos

Seleção dos temas e mídias

Padronização de estética e comunicação

Pesquisa e seleção dos assuntos

Produção dos conteúdos

Data/2021

15 a 20 de março

15 a 26 de março

27 de março

31 de março

07 de abril

10 de abril

03 de maio

04 de maio a 18 de maio

25 de maio a 27 de maio

Revisão

27 a 29 de maio

Publicação das produções

26 de junho

Período de entrega do relatório final

15 de julho

Envio dos certificados

6. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que o discente, através do engajamento e pesquisa, aprenda não
somente os conteúdos estudados e publicados, mas, principalmente,
compreenda o valor social da educação, da informação, trabalho em equipe e
espírito de comunidade. Além disso, espera-se alcançar o máximo possível de
pessoas através das mídias sociais para divulgação de direitos, garantias e
curiosidades a respeito do mundo jurídico que tenham relevância e utilidade à
sociedade. Estima-se a participação de 20 alunos.

Inhumas, 13 de março de 2021.

