RETROSPECTIVA 2019

Boletim CPA
Maio e Junho de 2019

1- Atividades dos setores da FDSM:
A CPA FDSM traz uma retrospectiva das principais realizações dos setores
da Instituição nos primeiros meses do ano, em benefício dos acadêmicos.
Confira:

Atividades Complementares
• Criação do formulário “Planner”, em duas opções, mensal e semestral, com o intuito de fornecer uma ferramenta de apoio para que o
aluno possa se organizar no planejamento de suas atividades complementares.
• Abono da taxa pedagógica para os alunos que conseguir regularizar suas horas de atividades complementares até o momento (período
em curso). Medida tomada como estratégia de incentivar os alunos a
regularizar suas horas.
• Orientação do gestor aos alunos transferidos para organizar e
regularizar as horas de atividades complementares.
Coordenação do Curso/Tecnologia da Informação:
Alteração das provas interdisciplinares do meio físico para o eletrônico – as
provas ocorreram no laboratório de informática, resultando em agilidade no
conhecimento de notas e otimização do calendário.
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Núcleo de Extensão:
• Projeto de Extensão: Responsabilidade Social: Juventude e Cidadania com a realização de 03 Oficinas de Redação e 01 Aulão de Direitos
Humanos, ambos preparatórios para o ENEM.
• Ciclos de Estudos Avançados: Inquérito Policial Brasileiro Atualizado e Processo Constitucional Democrático: estudos sobre os processos
decisórios.
• 08 Atividades Acadêmicas: Mesa Redonda “O Labeling Approach
e a Criação de uma Clientela Preferencial no Direito Penal Brasileiro”; 02
Audiências Simuladas Cíveis; Oficina de Pôsteres para Trabalhos Científicos; Palestra “O Leitor de Bernard Schlink - o Estado moderno e os estágios da culpa”; CXLIX Simpósio “Meio de Provas: as inovações do CPC e
os impactos no direito processual”; Cine FDSM com a exibição do filme
“Tickling Giants” e o CL Simpósio “Os 100 Anos da OIT em Defesa do Direito do Trabalho”. Simpósio com o tema “Sem abelha, sem alimento: Direito
Ambiental e a morte dos polinizadores por contato com os agrotóxicos”
e Simpósio sobre “Direito, Estado e Diplomacia na Pintura de Hans Holbein”.
• Abertura de inscrições para as seguintes atividades: I Seminário
de Direito e Desenvolvimento, em Brasília, e para a Palestra “Retrocessos
Constitucionais”.
• 21º Congresso Jurídico com o tema “Mercado, Trabalho e Desenvolvimento”.
• Curso de Extensão: inscrições abertas para os cursos de Inglês Jurídico e Direito Penal Econômico.
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Núcleo de Núcleo de Pesquisa:
• Início do Projeto de Pesquisa “Direito, Processo e Literatura” coordenado pela Professora Ma. Renata Nascimento Gomes Schuwart.
Núcleo de Psicopedagogia:
No primeiro semestre de 2019 ocorreram 87 atendimentos.
Monografia
• Visita aos 5º períodos para apresentação do Calendário e apresentação das orientações pela Equipe de Informática sobre as postagens no
site da FDSM.
• Postagem no site da FDSM: Orientações Acadêmicas aos acadêmicos
do 7º período sobre o prazo de postagem sem perda de pontuação no
início de junho.
• Atendimentos a orientandos, professores orientadores e análise de
requerimentos.
• Professores orientadores: convites para as orientações aos alunos do 5º
período.
• Bancas de Qualificação dos Projetos de Pesquisa: realização online
agilizou o processo.
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Especialização:
• Início de mais um módulo do curso de Pós-Graduação em Direito
Constitucional.
• Aulas com o Prof. Dr. Jorge Luiz Souto Maior, Desembargador do
Trabalho do TRT da 15ª Região, na Pós-Graduação em Direito Material e Processual do Trabalho.
Mestrado
• 06 bancas de defesa de dissertação.
• 24 bancas de qualificação.
• 01 palestra internacional (ministrada em inglês): The International
Criminal Court and the questionon of justice – History and perspective - Palestrante: Drª Amy Niang (África do Sul).
• V Seminário Encruzilhadas do direito – Diálogos necessários
(promovido pela FDSM e Unicamp).
Pós-Graduação
Início das inscrições para os cursos de Pós-Graduação em Direito
Constitucional e Direito Processual Civil.
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- Campanha de conscientização de economia de energia.
- Limpeza e manutenção do ar condicionado.
- Troca do datashow no 4º período A. Manutenção nos aparelhos de
projeção e computadores de todas as salas de aulas.
- Computador e AP na sala dos professores.
- Destinação adequada do lixo produzido na IES.

Já está disponível no Portal do Aluno o questionário da
Avaliação Institucional do 2º Semestre.
Participe da pesquisa!

