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PROGRAMA DE GESTÃO  

 

Seguem os princípios e propostas que embasam a candidatura proposta pelos 

Professores Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e Márcio Henrique Pereira 

Ponzilacqua: 

 

● cuidado e responsabilidade no retorno das atividades presenciais; 

● atenção às necessidades de assistência, bem-estar e permanência estudantil; 

● apoio ao mestrado e a construção do doutorado; 

● garantia de vagas e da realização de concursos para professor titular e para 

professor doutor; 

● fortalecimento e aprimoramento do ensino de graduação, com as adequações 

do nosso PPP e diante dos desafios e das experiências; 

● melhoria das condições de trabalho, inclusive desde o ponto de vista do 

espaço físico; 

● plena implementação do projeto acadêmico da Faculdade e dos nossos 

Departamentos; 

● modernização e ampliação da biblioteca; 

● constante reconhecimento, valorização e qualificação do trabalho dos 

funcionários; 

● cultivo da cultura institucional de respeito à diversidade e à igualdade, com 

atenção para a paridade de gênero na distribuição de funções; 

● respeito à identidade; 

● oferta de plenas condições de realização de atividades de pesquisa e de 

extensão e de meios de assegurar sua ampla visibilidade; 

● apoio efetivo aos esforços de publicação, em livros, revistas e eventos, no 

Brasil e no exterior; 

● fortalecimento da FDRP no quadro da USP, na cidade de Ribeirão Preto, e no 

debate jurídico nacional e internacional; 

● fortalecimento de nossas políticas de intercâmbio; 

● valorização da cultura e da arte como ingredientes da vida universitária; 

● apoio às entidades, movimentos e iniciativas dos estudantes; 
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● A integridade corporativa e a transparência no uso dos recursos financeiros 

próprios e de entidades conveniadas serão dimensão relevante da gestão da 

FDRP, em todas as suas instâncias. 


