PLANEJAMENTO LACC - GESTÃO 2015
Atendendo ao disposto no artigo 7º, § 1º da Portaria nº 087/2013,
denominada Regulamento para a Criação e Funcionamento das Ligas
Acadêmicas, a gestão 2015 da Liga Acadêmica de Ciências Criminais (LACC),
que iniciou seus trabalhos no dia 14 de novembro de 2014, apresenta seu
PLANO ANUAL DE TRABALHO.

I.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
A gestão 2015 da Liga Acadêmica de Ciências Criminais procurará

cristalizar e aperfeiçoar os projetos iniciados no ano de 2014, estruturando-se
em 3 sentidos:

Ensino:
Por motivos de logística, no semestre que não houver a semana
acadêmica do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas
realizaremos a segunda edição do Congresso Pelotense de Ciências Criminais.
No outro semestre realizaremos, a exemplo do último ano, minicursos menores
com objetivo de ampliar os debates em assuntos por vezes tangenciados em
aula.

Pesquisa:
A coordenadoria de pesquisa da Liga Acadêmica de Ciências
Criminais pretende desenvolver durante o ano de 2015 pesquisas que
contribuam para o desenvolvimento crítico dos membros a partir de leituras
sugeridas por professores, membros da Liga e demais pesquisadores da área.

Os títulos serão previamente debatidos e escolhidos a partir da concordância
de todos ou a maioria dos membros.
Durante esta gestão será necessário que tenhamos um horário nas
reuniões para que seja discutida a leitura proposta, de modo que não se fique
muito tempo sem debater o livro ou texto proposto. Assim, pretende-se diminuir
o conteúdo semanal a ser lido, com isso teríamos tempo para discutir em todas
as reuniões a leitura proposta, sem ocupar o tempo de toda a reunião.
A pesquisa deverá começar a ser feita nas férias com um livro proposto
a todos para que seja lido. Entende-se que nesse longo período de férias podese ler mais de um livro deixando assim de forma facultativa (pois nem todos
tem tanta disponibilidade de tempo) a leitura de mais um livro, e ao retornar das
reuniões apresentar o que leu.
Ao final do ano cada membro deve escrever um artigo, baseando-se nas
leituras e discussões propostas nas reuniões, recebendo auxílio em eventuais
dúvidas da coordenadoria de pesquisa e professores colaboradores. Seria
pertinente que cada membro entregue até julho um resumo do seu artigo,
mostrando sua ideia de pesquisa e bibliografia que se pretende utilizar.

Extensão:
No campo da Extensão, pretende-se dar continuidade ao “Projeto
Pensando o Gênero” com algumas modificações a serem encabeçadas pela
professora coordenadora Marina Ghiggi.
Em conjunto com a coordenadoria de pesquisa, pretende-se pesquisar o
comportamento, sobretudo, do Ministério Público frente ao réu com bons (sem)
antecedentes que mata quem possui antecedentes, mas também o
comportamento

dos

demais

órgãos

públicos

que

compõem

um

julgamento,como a Defensoria Pública. Procura-se também pesquisar, a fim de
comparação militares e civis dentro deste assunto. Objetiva-se com esse

trabalho entender se há ou não a legitimação da pena de morte pelo Estado
quando a vítima já foi autora de crimes.

Processo Seletivo
Levando em conta a diminuição do número de membros que a Liga
sofreu ao findar 2014, por meados de abril deve-se realizar mais uma seleção
de novos membros. E, conforme a disponibilidade de vagas, próximo ao fim da
gestão de 2015, é possível que se realize o quarto processo seletivo.

II.

SÍNTESE DOS OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS.
Tendo em vista tudo de positivo que foi alcançado e promovido pela

LACC em seu primeiro ano de funcionamento, a gestão 2015 objetiva dar
continuidade no trabalho com fundamental importância acadêmica e social que
deu início.
Vivemos no século da facilidade da informação, mas também da
distorção da mesma, enquanto estudantes e futuros operadores do Direito
temos como dever, por intermédio da Liga Acadêmica de Ciências Criminais,
promover debates que envolvam os discursos populares e midiáticos que vão
em desacordo com o real sentido das políticas criminais.

III.

APRESENTAÇÃO

DA

COORDENAÇÃO

E

DOS

DEMAIS

INTEGRANTES.
Conforme eleição em Assembleia Geral fica decidido que a gestão 2015
da Liga Acadêmica de Ciências criminais figurara da seguinte maneira:
Professora Coordenadora: Me. Ana Cláudia Vinholes Siqueira Lucas
Professores Colaboradores: Me. Marina Portella Ghiggi
Me. Marcelo Oliveira de Moura

Professor Colaborador de Instituição de Ensino Superir externa: Prof. Dr.
Marcelo Nunes Apolinário
Presidente: Yasmin Pereira da Silva
Vice-presidente: Leonardo Ribeiro
Secretária: Roberta Fortunato
Tesoureiro: Atauan Lopes Kruger
*Coordenador de comunicação: Fernando Sampaio
*Coordenadora de extensão: Vera Miranda
Coordenadora de ensino: Luiza Silva
Coordenador de pesquisa: Henrique Passos
Demais membros advindos da última seleção: Carolina Costa da Cunha
e Melina Felix.
*Propomos como uma das mudanças do Estatuto da LACC o desdobramento
da Coordenadoria de Comunicação e Extensão em duas distintas.

IV.

CRONOGRAMA

V.

ORÇAMENTO E RECURSOS
A Liga Acadêmica de Ciências Criminais não tem por objetivo acumular

dinheiro, mas investir o quanto for preciso para proporcionar eventos de
qualidade com bons ministrantes, eventuais lucros serão revertidos para
patrocinar eventos posteriores. É nesse sentido que, levando em consideração
a grandiosidade de um Congresso Pelotense, como já exposto no inicio deste,
pretende-se desenvolver durante o ano eventos menores que busquem dar

suporte para realizá-lo bem como buscar patrocínio de empresas locais que
possam se interessar.

VI.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO.
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