
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
Turno: MATUTINO/VESPERTINO 
  

ATIVIDADE 
(O que fazer?). 

 

OBJETIVOS 
 (Para quê fazer?). 

Relacionar com o objetivo 
específico 

RESPONSÁVEIS 
 (Quem vai fazer?). 

 

PERÍODO 
(Quando fazer?) 

ATENDIMENTO À COMUNIDADE 
 
Assistência jurídica gratuita para a 
população de baixa renda. 
 
Praça Jerônimo Monteiro (Centro) 

Formar egressos conscientes de 
suas responsabilidades sociais; 
preparar o aluno para a prática 
jurídica; aplicar a teoria em 
situações práticas. 

Curso de Direito 
 
José Eduardo Silvério Ramos 
Tatiana Mareto Silva 
Eduardo Cavalcante 

15 de junho de 2011 
 9h às 11h 

ATENDIMENTO À COMUNIDADE 
 
Assistência jurídica gratuita para a 
população de baixa renda. 
 
 (Local: Vide programação de 
Matemática) 

Formar egressos conscientes de 
suas responsabilidades sociais; 
preparar o aluno para a prática 
jurídica; aplicar a teoria em 
situações práticas. 

Curso de Direito 
 
José Eduardo Silvério Ramos 
Tatiana Mareto Silva 
Luiz Cola 

17 de junho de 2011 
9h às 11h 

 
 
Turno: VESPERTINO 
 

ATIVIDADE 
(O que fazer?). 

 

OBJETIVOS 
 (Para quê fazer?). 

Relacionar com o objetivo 
específico 

RESPONSÁVEIS 
 (Quem vai fazer?). 

 

PERÍODO 
(Quando fazer?) 

ATENDIMENTO À COMUNIDADE 
 

Formar egressos conscientes de 
suas responsabilidades sociais; 

Curso de Direito 
 

15 de junho de 2011 
 13h às 16h 



Assistência jurídica gratuita para a 
população de baixa renda. 
 
Praça Jerônimo Monteiro (Centro) 

preparar o aluno para a prática 
jurídica; aplicar a teoria em 
situações práticas. 

José Eduardo Silvério Ramos 
Tatiana Mareto Silva 
Luana Gasparini 
Karina Debortoli 

ATENDIMENTO À COMUNIDADE 
 
Assistência jurídica gratuita para a 
população de baixa renda. 
 
(Local: Vide programação de 
Matemática) 

Formar egressos conscientes de 
suas responsabilidades sociais; 
preparar o aluno para a prática 
jurídica; aplicar a teoria em 
situações práticas. 

Curso de Direito 
 
José Eduardo Silvério Ramos 
Tatiana Mareto Silva 
Luana Gasparini 
 

17 de junho de 2011 
13h às 16h 

 
 
 
Turno: NOTURNO 
  

ATIVIDADE 
(O que fazer?). 

 

OBJETIVOS 
 (Para quê fazer?). 

Relacionar com o objetivo 
específico 

RESPONSÁVEIS 
 (Quem vai fazer?). 

 

PERÍODO 
(Quando fazer?) 

PESQUISA JUNTO À COMUNIDADE 
Pesquisa de opinião junto à comunidade 
a que pertencem os alunos sobre a 
questão do acesso à Justiça. 

Integrar o corpo discente da 
USC à sua comunidade. 
Conectar os resultados da 
pesquisa com temas 
desenvolvidos em sala. 

Curso de Direito 
 
Maria Rita Vieira Coelho 
Discentes das turmas A e B do 1º Período 
de Direito. 

14 de junho de 2011 
 

PESQUISA JUNTO À COMUNIDADE 
Pesquisa de opinião junto à comunidade 
a que pertencem os alunos sobre a 
questão do acesso à Justiça. 

Integrar o corpo discente da 
USC à sua comunidade. 
Conectar os resultados da 
pesquisa com temas 
desenvolvidos em sala. 

Curso de Direito 
 
Maria Rita Vieira Coelho 
Discentes das turmas A e B do 1º Período 
de Direito. 

15 de junho de 2011 
 

 


