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RESUMO DO PROGRAMA DE GESTÃO PARA A FD/UnB
O programa de gestão pode ser resumido com a exposição da missão, da visão,
dos valores e das diretrizes gerais de gestão que se desdobram nas ações indicadas no
documento completo.
Missão, visão e valores
A missão assumida pelos candidatos a Diretor e Vice-diretora é configurar um
serviço público de educação superior, assentado nos pilares do ensino, pesquisa e
extensão, colocando em primeiro plano a função redistributiva da qualificação
pedagógica de excelência.
A visão que impulsiona o projeto de gestão está na consolidação de uma
Faculdade de Direito de referência nacional capaz de alinhar-se à vanguarda na
resolução dos desafios da educação e da construção institucional do Estado Democrático
de Direito.
Os valores necessários de gestão têm como ponto de partida aqueles que se
densificam nos princípios constitucionais da administração pública, aliados ao
pluralismo, à inclusão, à tolerância e à cidadania esclarecida.
Diretrizes gerais de gestão
- organizar um diagnóstico do curso, especialmente do corpo docente e discente,
a partir dos dados constantes dos registros da UnB e dos diversos relatórios e resultados
de avaliação, mobilizando a comunidade da Faculdade em torno de ações resultantes
desse diagnóstico.
- priorizar ações que visem ao acolhimento adequado aos estudantes que se
encontrem em situação de vulnerabilidade, inclusive socioeconômica, procurando
estabelecer a interação e a união de toda a comunidade discente.
- aumentar a visibilidade do curso de direito da UnB, com a ampliação da sua
presença nos meios digitais e com a realização permanente de eventos por parte da
gestão da Faculdade, potencializando as ações de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas na FD.
- integrar a Faculdade de Direito numa rede de interação intensificada entre
cursos selecionados nacional e internacionalmente.
- capacitar o corpo docente e os servidores técnico-administrativos para
potencializar os esforços de busca de excelência acadêmica, para desenvolver estratégias
pedagógicas inclusivas e para inovar, em face da constante aceleração das interações
sociais num contexto de intensificada digitalização.
- intensificar o diálogo dentro da comunidade acadêmica, como ferramenta para
qualificação e coesão, promovendo a identidade da comunidade com o resgaste de sua
memória como condição para a construção de uma perspectiva de um futuro melhor.
- internacionalizar o curso.
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