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RESUMO

O projeto oferece noções introdutórias e de atualização para ampliar os conhecimentos, habilidades e técnicas em ciências sociais aplicadas em 
direito. Este evento de qualificação profissional visa capacitar e desenvolver estratégias de inteligências com estudantes e Professores em 
atividades profissionais jus cientificas fundamentadas nas  epistemologias, metodologias e de pesquisa e inovação. Desta forma,  o portfólio 
relativo ao trabalho proposto tem como  base teórica, a  Filosofia e ética, metodologia e técnicas de pesquisa aplicadas, hermenêutica e 
argumentação jus-científica voltadas para a produção textual com as Normas técnicas da ABNT- Associação Brasileira de Normas técnicas.O 
problema advém da necessidade de adequar as diferentes orientações em editais de instituições sobre produção textual científica. Destaca-se a 
apreensão cognitiva de metodologias e técnicas básicas de pesquisa aplicada à argumentação jus-científica em diversas formações profissionais e 
consequente produção textual, cada uma com um modelo. Como tomar decisões com base jus científica? Quais as oportunidades e possibilidades 
andragógicas concretizadas a partir de uma unidade de conteúdo jus científica voltadas as atividades de pesquisa e extensão, cultura, ensino-
aprendizagem e responsabilidade sócio institucional como repercussões da atividade universitária para o desenvolvimento regional? A 
Delimitação da proposta básica deste  trabalho é a possibilidade de operar mudanças frente à problemática descrita. Primeiro estudar a  
formação e elaboração sistemática da prática andragógica cotidiana, discente e docente, de projetos de pesquisa e inovação, projetos de 
extensão e cultura com respostas e repercussões de responsabilidade sócio institucional efetiva no âmbito da Universidade. Assim, obter dados 
que permitam verificar a coerência de propostas com as necessidades da comunidade em função da  ausência de projetos com financiamento de 
instituições nacionais e internacionais qualificados na região norte-noroeste fluminense. Os eventos a serem realizados, proporcionarão 
momentos de atualização e interatividade de conteúdos, teorias e procedimentos, que visam obter resultados na dinâmica interdisciplinar do 
direito e cientificidade com ênfase no desenvolvimento de inteligências e repercussões profissionais éticas e de cidadania. Com experiências de 
produção textual científica, em cursos de stricto sensu, desde 2000, os projetos serão qualificados na plataforma lattes e nos grupos de pesquisa 
no CNPq. Pretende-se neste projeto de resultados ampliar o  desempenho Institucional na elaboração sistemática do envolvimento, 
comprometimento e dedicação profissional na prática andragógica Universitária cotidiana, discente e docente, envolvidos na realização dos 
projetos de pesquisa e inovação, projetos de extensão e cultura. Como resultados imediatos, criar, instalar e consolidar Núcleos de Pesquisa e 
Grupos de pesquisa com linhas de pesquisas e projetos voltados a efetividade de políticas públicas regionais e ações pontuais nas comunidades 
identificadas como polos prioritários de transformação sócio cultural para o desenvolvimento harmônico, solidário, adequado e sustentável, 
como prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 207. Os resultados visam qualificar a evolução da mentalidade 
sobre direito e jus cientificidade, no século XXI, com vistas atender os critérios exigidos para editais de stricto sensu.A  Elaboração desta proposta, 
a luz da jus-cientificidade, com novas tecnologias digitais, visa  orientar a realização do pré-projeto de organização do trabalho por meio de uma 
matriz analítica sistemática e a defesa do trabalho na estratégia de comunicação em seminários. Conclui-se por demonstrar como se dá a efetiva 
ação Profissional jurídica na jus-cientificidade e nos argumentos da produção textual em fontes de referência, bibliográfica e documental de 
campo e com o apoio do laboratório na avaliação virtual de aprendizagem
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