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RESUMO
O tema Integração da pesquisa acadêmica com o órgão público municipal na elaboração
e execução das atividades, apresentado no Congresso Latino Americano de Direito, na
Universidade Iguaçu/Campus, buscou motivar os estudantes para o envolvimento com a
pesquisa e a importância de sua extensão, não só para a comunidade acadêmica, como
para a comunidade local e regional. Alertou-se para a importância da tríade ensinopesquisa-extensão, não como uma virtude da Universidade que a conduz com
comprometimento e seriedade, mas como uma necessidade de toda Instituição que prime
pela qualidade e eficiência de seus cursos. O Ensino Superior tem uma função social
perante a sociedade, preparar os que chegam aos bancos universitários para contribuir
com a sociedade. Ressaltando que a pesquisa científica, exige um galgar mais avançado,
mas que é salutar, que esta atividade seja inserida no meio acadêmico, oportunizando os
estudantes a participarem de grupos de iniciação científica. Instituição, estudantes e
professores precisam compreender que sem a presença da pesquisa científica na
graduação, a educação não prospera. Pesquisa é um processo, que exige um planejamento
global e minucioso dos diferentes aspectos do trabalho, visando a um bom
desenvolvimento do mesmo, bem como o levantamento e à análise dos dados, quer sejam,
bibliográficos, documentais ou de campo, relativos aos aspectos jurídicos, para a
elaboração de sua atividade fundamental, ou seja, a redação, que deve ser objetiva, clara
e apresentar linguagem correta, original e inédita. Nesta motivação, aproveitou-se a
proposta dos projetos sociais, apresentados pelo Município de Itaperuna, por intermédio
da Secretaria de Desenvolvimento, para incentivar o engajamento dos acadêmicos de
Direito na busca de parceria com os referidos projetos.
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