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A Revista Científica Eletrônica JNT reúne, nesta edição
especial, um número temático sobre “ÉTICA” produzido por
alunos do segundo período do “Curso de Bacharelado em
Direito” da “Faculdade de Ciencias do Tocantins - FACIT.”
São artigos e ensaios construídos durante a disciplina
“Prática de Leitura e Produção de Texto” ministrada pela
Professora Dra. Severina Alves de Almeida Sissi, no segundo
semestre de 2019. A motivação se iniciou durante o estudo
da disciplina “Pesquisa no Ensino de Direito” realizada pela
Professora no primeiro período do Curso, despertando nos
acadêmicos o interesse pela leitura, e o quanto essa prática é
eficaz na construção de textos acadêmicos, ao vislumbrarem
a pesquisa e suas complexidades como um horizonte a ser
conquistado. A temática “Ética” vem ao encontro de suas
expectativas, rumo à formação do “Ser Humano Ético”,
uma “Antropoética” como nos ensina Edgar Morin, o que
se apresenta como um desafio a mais da academia, visando
à formação de egressos com perfil macro, nas relações
subjetivas que se estabelecem entre “Direito & Sociedade.”
A Coletânea “Manancial: Ética & Direito” é composta
por onze (11) produções, sendo um (01) ensaio e dez (10)
artigos, que foram finalizados com mérito de seleção para
publicação, dentre dezenove (19) trabalhos realizados
em duplas pelos acadêmicos do segundo período, turnos
matutino e noturno, valendo a nota da N2. É importante
destacar que, ao realizarem uma atividade valendo nota, os
estudantes se desdobraram para, ainda no início do curso,
serem autores de um texto com teor qualitativo publicável.
É louvável as produções da disciplina sob a orientação da
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Professora “SISSI”, que destacou o empenho de cada um,
em dupla, trio ou individualmente, com exaustivas refações
textuais, iniciando em outubro de 2019, obtendo suas
merecidas notas, porém melhorando na medida em que
a professora devolvia com suas orientações. O resultado é
possível coferir nessa edição especial temática. A imersão
na leitura de cada artigo e/ou ensasio dá-nos a certeza da
importância dos temas para uma “Ética” do “Ser Humano”
no exercício do “Direito”, fazendo um grande zig zag na gama
de tratados, notadamente nas relaçiões intersubjetivas,
corroborando a importância da Ética na formação profssional
e também pessoal de cada estudante.
A Leitura dos manuscritos é uma viagem emergente na
conduta dos agentes politicos em formação na perspectiva
da “Ética Aplicada”, evoluindo para um tema polêmico
quando abordam a “Conduta Ética no Trabalho e a Questão
do Assédio,” navegando pela “Ética Ecológica como
Fundamento do Direito Ambiental,”subindo até aos altos
poderes de uma “Ética Jurídica no Exercício da Magistratura”,
e passando, como não poderia deixar de ser, pelo “Sistema
Carcerário Brasileiro com seus ‘Códigos Éticos’”. Esses são
alguns dos temas abordados nos textos dos acadêmicos que
ora publicamos. Convido, então, ao conhecimento, à reflexão
e a um mergulho na diversidade da importância em nortear
o tema “ÉTICA” na formação básica das relações das grandes
organizações, na insessante busca pelo Correto.
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