
                                           
 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO  NEWTON 

ESCOLA DE DIREITO  
 

 

 INFORMAÇÕES GERAIS E PROGRAMAÇÃO PARA A 2ª VISITA TÉCNICA 

DE OURO PRETO/MG – DIREITO E MEMÓRIA 

 

OBJETIVO: Esta visita técnica pedagógica tem como foco da atividade, o conhecimento 

da memória do Direito no Estado de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, desde o 

período colonial brasileiro, além da integração entre alunos de diversos períodos e turnos.  
 

DATA:  10 de maio  de 2019 

 

VISITA ACOMPANHADA POR: Professor Maurílio Antônio Sousa Santiago e pelo 

Sr. Hudson Augusto Silva, Historiador, Museólogo, especialista em Gestão de Patrimônio 

Histórico e Cultural e Agente Cultural na Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG 

 

PÚBLICO: Alunas/os do Primeiro Período da Escola de Direito Newton 

 

SAÍDA: 7:00 da Unidade Carlos Luz 220      Retorno: Saída de Ouro Preto as 16:00 e 

retorno à  Unidade Carlos Luz 220 (uma parada na unidade Buritis II). 

 

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A VISITA TÉCNICA: 

 
a) Contato professor Maurilio Santiago: 31-995621045 

 

b)  É vedada a realização de visitas técnicas sem a presença do responsável em qualquer fase que 

compõe a mesma. Todos /as deverão estar sempre juntos. 

  

c)  É vedada a entrada de estudante ou servidor com trajes indevidos, em qualquer ambiente durante 

a visita salvo quando envolver atividades excepcionais.  

  

d)  É expressamente proibido jogar lixo pelas janelas ou dentro do veículo, bem como nos locais 

visitados.  

  

e)  É expressamente proibido fumar ou ingerir bebidas alcoólicas durante todo o período de visita.  

  

f)  É vedada a presença de pessoas cujos nomes não constam na lista de presença dos participantes 

da visita.  

  

g)  É vedada a parada ou desvio do ônibus e/ou carro fora do trajeto definido no relatório de visita 

técnica salvo em casos autorizados pela direção. 

 

h) É vedado tumulto no ônibus, assentar nos encostos de braços, no chão, etc.. A  

 

i) A comprovação da visita técnica aos professores/as, com objetivo de reaplicação de provas, que 

seriam aplicadas no dia 04/10/18, deverá ser feita com o certificado da visita técnica. Esse 

certificado será emitido pela professora Cynthia Lafetá responsável pelas “Atividades 

Complementares. 

 

j) A carga-horária da visita técnica será de 24 horas-aulas. O certificado deverá ser protocolado na 

Newton, conforme orientações da Escola de Direito.  

 

k) Valor: 50 reais por pessoa.  
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 PROGRAMAÇÃO DA 2ª VISITA TÉCNICA PARA OURO PRETO/MG – 

DIREITO E MEMÓRIA 
 

Local Preço do 

ingresso 

Tempo estimado 

de visita 

Observação 

Prédio Prefeitura de Ouro Preto - 

Antiga Escola de Direito de Ouro 

Preto 

Gratuito 1:00 *Pendente de 

confirmação de 

disponibilidade do 

espaço 

Casa dos Contos Gratuito 1:30 Visita a Senzala 

incluída  

Intervalo para almoço R$20,00 - 

Buffet livre com 

sobremesa e um 

copo de 

refrigerante ou 

limonada 

1:30 Restaurante O Sótão 

https://www.facebook.c

om/restauranteosotao/?

ref=br_rs 

Praça Reynaldo Alves de Brito Gratuito 1:30 Fala e exposição sobre 

os edifícios do 

Ministério Público e do 

Fórum da Comarca de 

Ouro Preto (Fiz uma 

solicitação de visita à 

sala de audiências que 

se encontra pendente) 

Subida da Rua Direita Gratuito 20 min Fala com destaques 

para a antiga residência 

do Visconde de Ouro 

Preto (último primeiro 

ministro do Império) e 

do Dr. Rodrigo Mello 

Franco de Andrade 

(primeiro presidente do 

SPHAN e nome 

fundamental na 

legislação de 

patrimônio cultural n 

Brasil) 

Praça Tiradentes Gratuito 20min Fala sobre os prédios do 

poder existentes 

(Museu da 

Inconfidência - Antiga 

Casa de Câmara e 

Cadeia; Escola de 

Minas - Antigo Palácio 

dos Governadores; 

Câmara Municipal) 

Museu da Inconfidência R$10,00 

inteira/R$5,00 

meia 

(estudantes e 

professores) 

1:00  

Casa de Tomás Antônio Gonzaga Gratuito 40 min Antiga casa da 

Ouvidoria de Ouro 

Preto, onde hoje 
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 funciona a Secretaria de 

Turismo e o Arquivo 

Público Municipal que, 

dentre os itens de seu 

acervo, encontra-se um 

Livro de Acórdãos da 

época de Tomas 

Antônio Gonzaga como 

Ouvidor. 

Museu da Escola de Farmácia Gratuito 30min O prédio do atual 

museu funcionou a 

Escola de Farmácia de 

Ouro Preto e, 

anteriormente, era a 

Assembleia Legislativa 

da Província de Minas 

Gerais, onde foi 

promulgada, em 1891, a 

primeira Constituição 

Mineira do período 

republicano. 

Visita a Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos. Hoje Santa Efigênia  

  Marco da cultura negra 

em Ouro Preto e em 

comemoração ao dia 13 

de maio, data oficial da 

Abolição da 

Escravatura  

 


