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orientarão no âmbito do curso as ações a serem tomadas de forma a garantir a execução 

da missão institucional dentro dos padrões de qualidade definidos pela FIURJ. 

As políticas educacionais estabelecidas no Projeto Político da FIURJ orientam a 

construção dos procedimentos acadêmicos de ensino-aprendizagem descritos nos planos 

de aprendizagem, além de orientar os processos de desempenho dos docentes e dos 

discentes 

As Diretrizes Curriculares Nacionais orientam de forma mais específica os objetivos 

do curso e o perfil do egresso a ser formado. 

Para tanto a FIURJ estimulará de forma incisiva a gestão colegiada amparada nas 

decisões dos Conselhos Superiores e sustentada nos seus documentos formais e demais 

legislações do Ensino Superior. 

É importante salientar, que a Missão, a Visão e os Valores Institucionais expressos 

no âmbito do PDI serão vistos e considerados como metas macro a serem observadas 

neste curso de graduação em Direito. 

 

2.3.1      Políticas de Ensino 

As ações acadêmico-administrativa estão relacionadas com a política de ensino para 

os cursos de graduação através dos princípios pedagógicos que embasam o ensino da 

FIURJ tendo como diretriz norteadora uma proposta pedagógica que implica uma 

concepção crítica das relações existentes entre a tríade educação-sociedade-trabalho. 

Assim, além de uma sólida formação geral e profissional existe e impera uma integração 

do ensino no contexto real da vida da comunidade regional a partir de uma prática educativa 

transformadora e participativa. 

No quadro geral, são as seguintes as políticas de ensino para a Faculdade FIURJ: 

I. proposição de cursos atualizados, que relevem a necessidade social regional, em 

consonância com o mercado de trabalho;  

II. valorização da cultura e das potencialidades regionais;  

III. manutenção de um corpo diretivo, docente e técnico-administrativo condizente 

com as reais necessidades de um bom funcionamento da Faculdade FIURJ;  

IV. estímulo à permanência de alunos nos cursos e a não repetência em disciplinas 

(atenção total ao discente);  

V. acompanhamento dos egressos;  



Faculdade Instituto Rio de Janeiro - FIURJ 

                                              Credenciamento – Portaria Nº 501, DE 8 DE JULHO DE 2021 

 

 

VI. avaliação, acompanhamento e controle de qualidade da formação dos futuros 

profissionais;  

VII. articulação do ensino com a extensão e a iniciação científica e a pesquisa 

científica;  

VIII. contribuição para o processo de democratização do acesso ao Ensino Superior;  

IX. aperfeiçoamento e modernização de métodos de ensino e aprendizagem;  

X. utilização de novas tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras;  

XI. disponibilização dos recursos humanos, financeiros e estruturais necessários 

para a promoção da boa qualidade de todas as atividades desenvolvidas pela Faculdade 

FIURJ.  

  O PPC do Curso de Direito, para atender à concepção filosófica da organização 

didático-pedagógica apresenta:  

I. concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que 

articule o ensino, a iniciação científica e a extensão;  

II. estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de 

processos interdisciplinares e tópicos integradores;  

III. desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a 

resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;  

IV. considera a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada. 

 

2.3.2 Políticas de Extensão 

 

A Faculdade FIURJ buscará, permanentemente, a melhor qualidade para o ensino 

da graduação e da pós-graduação, bem como a efetivação da pesquisa (iniciação 

científica) e da extensão. A melhoria resultará do esforço de aprimoramento em todas as 

suas atividades. Dentre os aspectos importantes deste aprimoramento estão as Políticas 

de Extensão Acadêmica.  

A Faculdade FIURJ contemplará em suas metas:  

I. desenvolver as Políticas de Extensão;  

II. ampliar a oferta de cursos de extensão, com qualidade, em sintonia com as 
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demandas do mercado de trabalho e com a missão institucional, estabelecidos no seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.  

      Em seus objetivos específicos destacamos o de Promover a Extensão 

Acadêmica, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

Políticas de Extensão Acadêmica  

A Faculdade FIURJ buscará estabelecer um relacionamento permanente e 

articulado com a sociedade. Cabe à extensão abrir caminho entre a comunidade acadêmica 

e a externa, possibilitando, a cada uma das partes, o enriquecimento necessário para o 

processo integrador de produção de conhecimento. 

As atividades extensionistas ocupam lugar próprio definida como atividades-fim, 

relacionadas principalmente com o ensino. 

A Extensão Acadêmica pressupõe ações junto à comunidade, disponibilizando ao 

público externo à Faculdade FIURJ o conhecimento adquirido com o ensino. Essas ações 

produzem novos conhecimentos a serem trabalhados e articulados.  

A extensão acadêmica promove a interação entre a Faculdade FIURJ e a 

comunidade. Seu principal objetivo é a produção e troca de conhecimento, que gera 

benefícios para ambas as partes. Dessa forma, os acadêmicos da Faculdade FIURJ têm a 

oportunidade de praticar suas futuras profissões, expandir horizontes e aprender novas 

culturas e a comunidade encontra apoio especializado para solução de problemas sociais. 

As Políticas de Extensão da Faculdade FIURJ estão alicerçadas em princípios 

compatíveis com as constantes transformações do ensino superior, de forma a enfrentar e 

vencer desafios. São eles:  

I. valorização da qualidade no desenvolvimento das ações de ensino, extensão e 

gestão acadêmica, com ênfase na ética e no compromisso social;  

II. atuação da Faculdade FIURJ em ações que promovam o desenvolvimento social, 

cultural, científico e tecnológico;  

III. respeito à pluralidade e diversidade de ideias, fundamentais para a crítica e busca 

de novos conhecimentos;  

IV. defesa do diálogo, criando condições para um ambiente que estimule a aplicação 

do conhecimento e da experiência, e que estimule a criatividade, a convivência e a 

cooperação;  
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V. valorização do potencial humano, com seu aperfeiçoamento contínuo, para 

atender às exigências dos avanços científicos e tecnológicos.  

Plano de Extensão  

A principal função da Faculdade FIURJ é educar. O processo educacional 

compreende a transmissão do conhecimento acumulado e consolidado e a geração de 

novos conhecimentos. Através da extensão, aluno e professor trabalharão como aliados na 

procura de novas experiências e atividades, de um novo conhecimento. Dessa forma, 

entendem-se duas funções essenciais da Faculdade FIURJ: o ensino e a extensão. 

A extensão é a parte do processo educacional tendo como força indutora e 

motivadora as questões imediatas e mais relevantes demandadas pela sociedade. De certa 

forma, a extensão é a maneira de a Faculdade FIURJ interagir diretamente com a 

sociedade, mas o que deve ser comum é o caráter educacional. A extensão não pode ser 

uma atividade marginal ao processo educacional. É dessa forma que a Faculdade IURJ 

pretende desenvolver a política de extensão, como parte integrante e importante do seu 

objetivo maior. 

As atividades extensionistas a serem desenvolvidas na Faculdade FIURJ devem 

subsidiar não só a avaliação qualitativa da instituição como também o planejamento das 

suas ações.  

As atividades serão classificadas segundo áreas temáticas. Para tanto, buscaremos 

identificar, por áreas temáticas, as oportunidades de articulação de trabalhos com grau 

razoável de afinidade com a sociedade. 

Dos Objetivos do Plano de Extensão  

I. reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado em função 

das exigências da realidade; indispensável na formação do aluno, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade;  

II. priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais, 

relacionadas com a área assistencial jurídica, sociodemográfica, educacional, de saúde 

entre outras;  

III. estimular a inclusão dos Direitos Humanos, da Garantias Legais, da Educação 

Ambiental entre outras como componentes de atividades extensionistas;  

IV. valorizar programas de extensão interinstitucionais sob forma de consórcios, 

redes ou parcerias;  
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V. avaliação permanente das atividades de extensão;  

VI. criar condições para a participação da Faculdade FIURJ na elaboração das 

políticas públicas voltadas para a população;  

VII. incentivar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, permitindo a ampliação de acesso ao saber e do desenvolvimento 

tecnológico e social.  

A extensão será operacionalizada por meio de programas e projetos sociais, 

comunitários e culturais, integrados ao ensino e preferencialmente de caráter 

interdisciplinar. Serão realizadas complementarmente outras atividades de disseminação 

de conhecimento (cursos, conferências, seminários) e de prestação de serviços 

(assistências, assessorias e consultorias). 

 

Linhas Programáticas para os Projetos de Extensão  

A Faculdade FIURJ trabalhará inicialmente nas seguintes Áreas Temáticas:  

I. Teoria do Direito;  

II. Direito Constitucional;  

III. Direito Administrativo;  

IV. Direito Tributário;  

V. Direito Penal;  

VI. Direito Civil;  

VII. Direito Empresarial;  

VIII. Direito do Trabalho;  

IX. Direito Internacional;  

X. Direito Processual;  

XI. Direito Previdenciário;  

XII. Formas Consensuais de Solução de Conflitos;  

XIII. Direitos Humanos;  

XIV. Direito do Consumidor;  

XV. Direito da Criança e do Adolescente. 
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A Materialização das Políticas de Extensão no Curso de Direito 

A partir do 1º Período do Curso de Direito, no componente curricular Atividades 

Complementares com atividades de extensão, Tópicos Integradores e Projeto integrador 

interdisciplinar, envolvimento com a comunidade e participação em eventos.  

Desenvolverá Semanas Jurídicas com atividades abertas à comunidade. Prestará 

serviços de atendimento ao cidadão com atividades e/ou ações através de programas ou 

projetos de extensão, além do estágio supervisionado a serem realizadas no Núcleo de 

Prática Jurídica dando especial atenção para as atividades de arbitragem, negociação e 

mediação [as atividades do NPJ tem seu inicio programado para a partir do 5º semestre].  

 

2.3.3 Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica 

 

A iniciação científica é uma atividade de investigação, realizada por estudantes de 

graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, que 

visa o aprendizado de técnicas e métodos científicos e o desenvolvimento da mentalidade 

científica e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa.  

O Programa de Iniciação Científica – PIC - consiste num instrumento de estímulo e 

financiamento da pesquisa que permite introduzir os estudantes de graduação na pesquisa 

científica, configurando-se como um poderoso fator de apoio às atividades de ensino.  

 

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade FIURJ atende às seguintes 

Políticas:  

I. iniciar os alunos dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica;  

II. desenvolver mentalidade científica, crítica e criativa dos alunos;  

III. estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa;  

IV. estimular os alunos a participar de eventos científicos e a publicar os trabalhos 

realizados.  

A Política de Iniciação Científica está implantada sob os auspícios da Coordenadoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, que cuida de todo o processo de seleção e de 

acompanhamento dos bolsistas.  

A Comissão do PIC é constituída pelo Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão, que a preside, e por 2 (dois) docentes da Faculdade FIURJ, com, no mínimo, 
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título de mestre, indicados pelo Diretor Geral.  

A Comissão do PIC tem como objetivo fornecer diretrizes acadêmicas do programa, 

acompanhar e avaliar seu desenvolvimento, além de analisar e dar parecer sobre os 

pedidos de bolsas e sobre os relatórios dos bolsistas, nos casos de renovação.  

A Comissão poderá solicitar ao Diretor Geral, que decidirá sobre sua conveniência, 

a colaboração de consultores ad hoc, tanto do corpo docente da Faculdade FIURJ, quanto 

de outras IES e/ou IFES, desde que necessária, em razão do caráter especializado dos 

processos em análise.  

A Materialização das Políticas de Iniciação Científica no Curso de Direito 

Os Trabalhos Integradores, previstos desde o 1º Período do Curso de Direito, 

Grupos de Pesquisa e Estudo e os trabalhos de TCC, todos fundamentados na 

investigação e orientados por docentes/tutores preferencialmente com titulação stricto 

sensu, terão amplo apoio da instituição, sendo considerados de natureza relevante para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Os trabalhos aceitos em congressos terão apoio 

financeiro específico por parte da mantenedora de acordo com o aspecto financeiro e 

sustentável definido pela mantenedora para o ciclo de vigência do PDI, podendo ser 

alterado conforme panorama econômico e financeiro brasileiro e seus impactos positivos 

ou negativos. A Revista de Ciências Jurídicas e Sociais – IURJ e a EDITORA IURJ 

oportunizam também a publicação e divulgação dos documentos científicos produzidos 

pela comunidade acadêmica da FIURJ e em especial do Curso de Direito. 

 

     Linhas Programáticas de Iniciação Científica em consonância com o Curso 

de Direito  

A Faculdade FIURJ inicialmente trabalhará nas seguintes Áreas Temáticas:  

I. Teoria do Direito;  

II. Direito Constitucional;  

III. Direito Administrativo;  

IV. Direito Tributário;  

V. Direito Penal;  

VI. Direito Civil;  

VII. Direito Empresarial;  

VIII. Direito do Trabalho;  
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IX. Direito Internacional;  

X. Direito Processual;  

XI. Direito Previdenciário;  

XII. Formas Consensuais de Solução de Conflitos;  

XIII. Direitos Humanos;  

XIV. Direito do Consumidor;  

XV. Direito da Criança e do Adolescente. 

Outras áreas do Direito serão incorporadas nas linhas temáticas de iniciação 

científica ao longo do Curso. Basta que cada docente juntamente com discentes 

apresentem para avaliação de acordo com o previsto neste PPC, no PDI, PPI e Regimento 

Geral da Faculdade FIURJ, projetos de iniciação científica definindo claramente a sua linha 

temática. 

 

 

2.3.4 Políticas de Gestão 

São observadas as seguintes políticas de gestão na Faculdade FIURJ:  

I. permanente integração entre unidade mantida e entidade mantenedora;  

II. gestão orçamentária integrada com revisões periódicas;  

III. autonomia na gestão de pessoas;  

IV. otimização da utilização de laboratórios e recursos multimídias entre diferentes 

cursos;  

V. promoção do aperfeiçoamento contínuo do corpo docente e técnico 

administrativo;  

VI. busca de parcerias com instituições públicas e privadas visando assegurar a 

Missão Institucional;  

VII. avaliação sistemática das práticas docentes com foco na melhoria da qualidade 

de ensino e da aprendizagem;  

VIII. valorização dos profissionais da Instituição, estabelecendo um plano de carreira 

que estimule a qualificação e o desempenho;  

IX. estímulo a prática dos valores institucionais por meio de treinamentos constantes;  

X. sustentabilidade financeira da entidade mantenedora. 


