
 

PROJETO GOYAZES 
Uma visão da sociedade civil sob o olhar acadêmico do direito 

 
Coordenador: Franciele Silva Cardoso 
Bolsista: Carolina Rosa Santos 

1.Palavras- chaves 
Jornal- interação- sociedade-universitários 

2.Justificativa 
O Projeto Goyazes apresenta-se como um grupo de extensão, ensino e pesquisa, 

composto de estudantes da Faculdade de Direito orientados por um professor (a) da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. O projeto surge ante os 

desafios que atualmente se apresentam à Faculdade de Direito – Campus Goiás, que 

não cumpre em sua totalidade sua função social, diante da necessidade de transpor as 

barreiras que a impedem de estar presente nos debates jurídico-sociais, 

compreendidos também em sua forma política, e na construção de uma visão crítica e 

esclarecedora dos fenômenos que perpassam os diversos fatores reais de poder 

presentes na sociedade. 

 O projeto surge com a intenção de instruir, conscientizar e provocar a sociedade 

vilaboense no sentido de discutir e debater seus problemas peculiares. Em uma 

sociedade brasileira cada vez mais marcada pelo crescimento dos problemas sócio-

econômicos e por inúmeras violações aos direitos individuais e coletivos, questiona-se 

a responsabilidade social da Universidade e especificamente da Faculdade de Direito 

no sentido de atuarem em suas respectivas regiões fiscalizando e contribuindo através 

de suas capacidades em influir efetivamente na transformação da realidade, através de 

ações organizadas em conjunto com os movimentos populares visando alcançar o 

exercício da plena cidadania. 

A necessidade de contribuir para com a sociedade local, e o objetivo perpétuo de 

buscar a libertação e emancipação do homem e das instituições, tendo a consciência 

de que o direito nasce das lutas sociais e do desejo permanente de libertação, por tudo, 

faz-se acreditar que o Projeto Goyazes um instrumento na busca de uma efetiva 



transformação social e pela construção de uma ordem jurídico-político-social mais 

cidadã.  

3.Objetivo  
Permitir que a sociedade possa  expectar sua própria paisagem político-social 

organizada, através do olhar acadêmico do Direito que será veiculado pela publicação 

do Jornal Goyazes e pela efetivação dos grupos de discussão. 

Contribuir com uma visão crítica, oferecendo à sociedade um outro olhar sobre os 

fatos, cooperando pela diversidade da leitura dos fenômenos político-sociais e 

fomentando o debate,  o espírito dialético e a diversidade do pensar. 

Possibilitar que a Faculdade de Direito – Extensão Goiás seja reconhecida pela 

comunidade regional como uma instituição relevante para manutenção da cidadania. 

- Atuar interdisciplinarmente nos âmbitos de ensino, pesquisa e extensão 

universitários e defender uma Universidade pública, gratuita, de qualidade 

e a serviço de todos. 

4.Metodologia 

A idéia de extensão que se quer trabalhar não se resume simplesmente a uma 

prestação unilateral de serviços à comunidade, como um serviço da Universidade à 

sociedade, mas também como uma via bidirecional em que esta atividade trará retorno 

à Universidade, no sentido de auxiliá-la na consecução de seus objetivos. A extensão 

visa articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação 

transformadora entre a Universidade e a sociedade. Servindo assim, de instrumento de 

um processo dialético teoria/prática e desempenhando um trabalho interdisciplinar que 

evidencia a visão social.   

O Projeto Goyazes pretende efetivar, junto à comunidade, uma educação jurídico-

social e política capaz de habilitar a sociedade para a autodefesa dos seus direitos, 

perante os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. 

Assim, a partir de uma abordagem participativa e através de uma linguagem clara e 

informal, o Jornal Goyazes visa incentivar também uma mudança no processo de auto-

reconhecimento da própria sociedade. Dando cobertura aos eventos culturais, políticos 

e sociais pretende-se mostrar a riqueza e significação destas manifestações locais, 

entretanto sempre realizando uma análise crítica de todo o processo.  
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Objetiva-se a construção de um saber plural e democrático, de maneira que, através 

da troca de idéias, de experiências e de informações, são criadas oportunidades para 

que todos aprendam com o próprio cotidiano e desenvolvam novas formas de ver e 

conceber a realidade e o pensar local, de modo a produzir mudanças de percepção e 

de comportamento. A partir dessa perspectiva, a cidadania - gozo dos direitos políticos 

e civis de um Estado - passa a ser compreendida como algo a ser conquistado 

continuamente, no dia-a-dia, a partir da ação coletiva organizada, e não mais como 

uma utopia ou retórica. 

4. Púbilco- alvo 

O Projeto Goyazes é aberto a toda sociedade, e está voltado, mais precisamente,  a 

comunidade vilaboense, jurídica e aos acadêmicos das demais Intituições de Ensino 

Superior. 

5.Local de realização 
Cidade de Goiás 

6.Resultados 
Em seu terceiro ano consecutivo, o Projeto Goyazes, por ser um projeto ousado, 

vem inovando e superando seus objetivos traçados. No mês de junho saiu sua  1° 

edição de 2006, com uma tiragem de 3000 exemplares que foram distribuídos durante o 

FICA (Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental), assim como,  para várias 

faculdades de Direito e instituições jurídicas. No mês de agosto não foi possível sair 

tiragens do jornal por falta de recursos mas foram realizados os grupos de 

discussão.No mês de setembro foram solidificadas novas parcerias possibilitando uma 

tiragem de 3000 exemplares.O projeto terá continuação por mais dois meses e 

almejamos continuar lançando o mesmo número de exemplares. 

7.Financiamento 
O projeto se sustenta pela bolsa do PROBEC e por parcerias com pessoas jurídicas 

e/ou físicas. 

                                                                                 Karolyerosa_gyn99@hotmail.com 

Faculdade de direito – campus Goiás 
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