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RESUMO
O Congresso Latino-americano reuniu estudantes, Professores e Profissionais
interessados em diferentes temáticas integradas ao objeto científico em direito.Com a
oportunidade de interagir com o público alvo, no dia 13 de agosto de 2015, após a
apresentação do trabalho sobre o desenvolvimento regional, especificamente sobre
Planejamento e gestão municipal com especificidade no Município de Itaperuna, liderado
pelo Professor Manoel Farias Junior, com estudos de alto nível sobre as necessidades e
possibilidades interessado ao Plano diretor em sua revisão e adequação via planejamento
incluindo a cidadania participativa. Nos exemplos apresentados com dados e informações
baseada em fontes oficiais referendadas, justifica o projeto de ação comunitária, uma
oportunidade de engajamentos da metodologia e técnicas de pesquisa voltadas à produção
textual científica , bem como, da aplicação dos critérios de investigação com a
participação de estudantes universitários visando a aplicação de instrumentos necessários
a consolidação dos trabalhos realizados em consulta às lideranças comunitárias como
vínculo de legitimidade na configuração de informações que se constituem em
conhecimento científico de suas demandas cidadãs. A presença dos Professores da área
instrumental, Profa. Marlene Germano e Prof. Auner Pereira Carneiro desenvolveram os
padrões de atividades, métodos e técnicas específicas para a sensibilização e o
envolvimento dos respondentes à pesquisa de campo, cujos dados e informações
constituirão tabelas e gráficos no relatório final sobre as realidades estudadas. Conforme
plano de trabalho incluído no projeto apresentado a priori. Os estudantes, profissionais e
professores foram esclarecidos dos procedimentos e protocolo a ser consignado e dos
compromissos e metas a serem atingidas. Como efeito – demonstração, foram trabalhadas
em ritmo de oficina e terapia científica os instrumentos para que todos apresentassem a
seguir, uma proposta de trabalho, sua dinâmica e resultados esperados. Ampliando a
primeira atividade, foram exercitados um modelo de projeto de pesquisa, suas
responsabilidades e comprometimentos com o projeto de mobilidade urbana,
característica central dos interesses do Planejamento e Gestão Municipal demonstrado
como foco de atuação de Política Pública municipal. Cada um dos presentes entregou o
exercício que foi posteriormente avaliado e serviu como extenso para reintegrar novas
relações de orientação científica, buscando outros momentos, inclusive para egressos e
interessados na comunidade regional.
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