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RESUMO

O projeto da Revista Zeitgeist, desenvolvido na UEMG – Unidade Diamantina é um trabalho de extensão que abarca não só a comunidade acadêmica da UEMG – Unidade

Diamantina, mas, pretende estender-se à toda comunidade científica e acadêmica, bem como, atingir todas as pessoas que buscam no conhecimento uma forma de superar os

limites das situações existenciais e práticas. Neste sentido, nosso método de trabalho consiste em: 1°) aprofundar nas pesquisas sobre a relação entre a filosofia e o direito

(sendo que a revista publica artigos de pesquisadores que desenvolvem estudos sobre essas áreas do conhecimento), neste caso, utilizaremos a metodologia da pesquisa

bibliográfica, isto é, a partir de autores da filosofia, do direito e da filosofia do direito, como por exemplo, Kant, Bobbio, Kelsen, Rawls e demais autores importantes. Esse estudo

será realizado pelos alunos que participam desse projeto de extensão. 2°) Lançamento de editais para a publicação de números da revista zeitgeist nas diversas universidades e

faculdades do Brasil e do mundo e o levantamento de temas e autores feito pelos alunos. Após o envio dos textos é realizado as avalições e correções dos mesmos por

professores que compõe a comissão científica, tais professores pertencem à várias instituições de ensino e pesquisa. Após esse minucioso trabalho os textos são encaminhados

para a diagramação, editoração e impressão. Os alunos do projeto acompanham todo esse procedimento realizando trabalhos de assessoria e envio de correspondências. 3º) O

terceiro procedimento é o lançamento do número da revista e sua divulgação pelos alunos. Podemos considerar que o nosso grande objetivo é o incentivo da produção jurídica e

filosófica, pensando a relação filosofia e direito. Já temos alguns resultados: a equipe já produziu e publicou dois números e já está em processo mais três, observamos o

aumento da pesquisa e da produção acadêmica entre os alunos e os professores da UEMG – Unidade Diamantina, nota-se também o aprendizado por parte dos alunos que

compõe o projeto da Revista sobre as formas de produção científica, bem como, o aprofundamento da relação filosofia/direito. Desse modo, a comunidade acadêmica envolve-se

com a produção da Revista Zeitgeist, parte do corpo docente integra a Comissão Científica e Editorial, os alunos não bolsistas adquirem a revista para pesquisa e estudo e a

comunidade externa é beneficiada com a produção de conhecimento que ajuda à desenvolver o espírito crítico das pessoas.
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