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Desafio 
(Problema) 

Como 
(Ação) 

Quando 
(Cronograma) 

Para que 
(Finalidade) 

Atendimento 
ao aluno 

Estar disponível 
durante todo o 
período da tarde e 
pelo período da 
noite 

Ao longo de 
toda a gestão 

Aproximação das 
demandas dos 
discentes ao 
curso 

Consolidação 
da utilização do 
Prédio do IEDS 

Demonstração de 
documentação 
comprobatória 
constante no PDI  

1 ano  Desenvolvimento 
de novos 
espaços de 
trabalho e 
estudo. 

Dissolução do 
IEDS via 
Estatuinte 

Participação no 
processo Estatuinte 

No momento 
do congresso 
estatuinte 
como 
Delegado 

Resguardar a 
autonomia do 
IEDS enquanto 
Unidade 
Acadêmica e da 
Faculdade de 
Direito 

Manutenção 
dos alunos/ 
diminuição na 
taxa de evasão 
do curso 

Acompanhamento 
individualizado do 
percurso dos 
discentes 

Ao longo de 
toda a Gestão 

Garantir a 
possibilidade do 
discente 
completar o 
curso em tempo 
regular 

Aumentar a 
atuação 
estudantil 

Promover a 
abertura, Empresa 
Junior e a 
reabertura do 
Centro Acadêmico e 
de outras atividades 
predominantemente 
discentes. 

Ao longo de 
toda a Gestão 

Desenvolver um 
espírito proativo 
dos discentes 

Implementação 
de biblioteca 
Digital 

Fazer parte de 
comissão para 
implementação de 
plataformas de 
biblioteca virtual 

1 ano Dar acesso 
simultâneo e 
ilimitado aos 
discentes, com 
bibliografias 
novas e 
atualizadas 

Implementação 
de Sala dos 
Professores 

Dialogo junto ao 
IEDS e 
Administração 
Superior para 
obtenção de 
recursos 

1 ano  Melhora do 
desempenho 
laboral e 
emocional dos 
docentes do 
curso 



Implementação 
da Clínica de 
Direitos 
Humanos 
 

Dialogo com a rede 
de direitos humanos 
e captação externa 
de recursos. 

1 ano e meio Desenvolver a 
pesquisa no 
âmbito da 
Faculdade de 
Direito 

Ausência de 
espaço próprio 
para estudo e 
pesquisa dos 
discentes de 
Direito. 
 

Implementação do 
Laboratório de 
Informática Jurídica 
 

1 ano Aumentar a 
qualidade de 
estudo dos 
discente e 
consequente 
melhora no 
desempenho 
acadêmico. 

Ausência de 
espaço próprio 
para os 
professores 
desenvolverem 
projetos de 
pesquisa e 
extensão 
 

Implementação da 
Sala de Projetos de 
Pesquisa. 

1 ano e meio Estimular a 
produção 
acadêmica e a 
geração de 
conhecimento 
jurídico. 

Atendimento 
do NPJ 

Solidificação do 
convênio com a 
Defensoria Pública 

1 ano meio Revitalizar o 
atendimento no 
NPJ 

Dificuldade de 
mobilidade dos 
alunos em 
outros cursos 

Entrar em contato 
com coordenadores 
de curso para 
possibilidade de 
mobilidade 
acadêmica 

6 meses Periodicidade na 
Mobilidade 
Acadêmica de 
Discente - 
ANDIFES 

Organização de 
toda a 
documentação 
da Faculdade 
de Direito 

Por meio de logística 
de documentos por 
ano e por matéria 
de documentação 

6 meses Acesso mais 
rápido e prático 
da 
documentação 
da Faculdade 

Publicação de 
todas as 
monografias no 
repositório do 
site da 
Faculdade de 
Direito 

Realizando o upload 
e scaner das 
monografias 
disponíveis na 
faculdade 

1 ano e meio Publicização e 
promoção do 
conteúdo de 
pesquisa 
realizado pelos 
discentes da 
Faculdade. 

Autoavaliações 
periódicas 
anuais 

Por meio de 
relatórios de 
inquirição (virtuais e 
em Papel) com 
quesitos de 
verificação de 
avaliação 

2 anos Perceber práticas 
que podem ser 
melhoradas 
dentro da 
Faculdade. 

  


