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Descrição – Os alunos do CEJU, sob supervisão de seus professores promovem o atendimento na área 
cível e de direito do consumidor a vários constituintes durantes o mês de fevereiro.

Objetivo – O projeto tem como objetivo: 

•	 Capacitar os alunos para a prática da advocacia através de casos concretos reais;

•	 Desenvolver nos alunos a capacidade de comunicação com os clientes e as partes envolvidas no 
processo; 

•	 Cumprir um papel social relevante através do atendimento de pessoas carentes que não têm 
possibilidade de contratar um advogado.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – atendimento; constituintes; prática; advocacia.

Atividades – As atividades consistiram no atendimento oferecido à população carente, na qual os alunos 
realizam as entrevistas com o acompanhamento do professor responsável.

1.	 Atendimentos Cíveis - A ação de extensão apresentada objetiva levar atendimento jurídico 
gratuito à comunidade carente com a participação dos discentes proporcionando a oportunidade 
de os mesmos acompanharem e participarem ativamente dos atendimentos e procedimentos 
processuais. 

2.	 Judicialização da Saúde – O projeto tem como objetivo amparar pessoas carentes que tiveram o 
direito à saúde negado pelo SUS quanto ao fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias 
ou outros atendimentos hospitalares considerados imprescindíveis pelo médico que atende o 
paciente. O núcleo de judicialização da saúde também atende pessoas que possuem plano de 
saúde, quando este se recusa a autorizar o procedimento médico adequado ou pratica qualquer 
outro ato que viole o contrato ou o ordenamento jurídico. Em 1998 foi promulgada a Lei n° 9.656, 
que passou a regulamentar os planos e seguros de saúde. A recusa indevida/injustificada, pela 
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que 
esteja legal ou contratualmente obrigada, pode gerar até mesmo indenização por danos morais. 
Portanto, nessas demandas é importante analisar o contrato e verificar os motivos pelos quais o 
plano de saúde está negando a cobertura pelo tratamento.

3.	 Audiência de Conciliação – Participação de alunos em audiências de conciliação, instruindo 
juridicamente pessoas carentes que necessitam de prestação de serviços jurídicos;

4.	 Audiência de Instrução e Julgamento - Participação de alunos em audiências de instrução e 
julgamento, instruindo juridicamente pessoas carentes que necessitam de prestação de serviços 
jurídicos;

5.	 Postura do advogado nas principais audiências cíveis – estimular os estudos dos alunos e 
ajuda-los na aprovação na prova da OAB.

6.	 Audiência na Vara de Família – A ação de extensão apresentada consiste na participação em 
audiência cível indispensável para o desenvolvimento dos processos judiciais acompanhados. A 
presença dos alunos é sempre incentivada e valorizada, as audiências acontecem na 7ª Vara de 
Família, 5ª Vara de Família e 9ª Vara de Família.

7.	 Curatela - A ação de extensão apresentada objetiva a discussão e ensino aos discentes de forma 
prática, sobre o processo de curatela realizado em equipe com orientações e explicações dada pelo 
docente;

8.	 Acompanhamento dos processos – O projeto se destina a oferecer ao aluno a possibilidade de 
ter acompanhar e movimentar os processos judiciais que envolvem os casos reais dos constituintes 
– público hipossuficiente que busca consultoria/assessoria jurídica no Centro de Exercício 
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Data – 2019.

Horário – Tarde.

Local – Identificar onde foi realizada a ação.

Público Alvo – População hipossuficiente.

Cursos envolvidos – Direito.

Responsáveis pela atividade – 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professor Júlio Moraes Oliveira – Docente Newton;

•	 Professor Frederico Freitas – Docente Newton;

•	 Professora Michele Faria de Sousa – Docente Newton;

•	 Professor Bernardo Pinto – Docente Newton;

•	 Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 90 alunos.

Professores Newton envolvidos – 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professor Júlio Moraes Oliveira – Docente Newton;

•	 Professor Frederico Freitas – Docente Newton;

•	 Professora Michele Faria de Sousa – Docente Newton;

•	 Professor Bernardo Pinto – Docente Newton;

•	 Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 Luiz Carlos Gonçalves – Apoio ao CEJU;

•	 Camilo Vader – Apoio ao CEJU.

Resultado Direto – 
•	 Atendimentos Cíveis – 250 pessoas;

•	 Judicialização da Saúde – 150 pessoas;

•	 Audiência de Conciliação – 71 pessoas;

•	 Audiência de instrução e julgamento – 76 pessoas;

•	 Postura do advogado nas principais audiências cíveis – 22 pessoas;

•	 Audiência na Vara de Família – 80 pessoas;

•	 Curatela – 100 pessoas;

•	 Acompanhamento de processos – 20 pessoas.

Efeito – Promover atendimento jurídico de qualidade à pessoas de baixa renda.

Impacto – Contribuir para uma sociedade mais igualitária e que os alunos Newton possam chegar ao 
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mercado de trabalho mais preparados.

Carga horária – 320 horas.

Avaliação – “O projeto tem relevância prática, pois desenvolve nos alunos a capacidade de identificar o 
problema do cliente e encontrar a solução no direito. É uma vivência da profissão extremamente importante. 
”  Isabela Reis – Discente Newton.

“Considero uma experiência positiva para que eu desenvolva minhas habilidades na carreira jurídica “ Janine 
Rocha – Discente Newton.

“O encontrar das partes numa audiência é poupa anos de processo judicial " Laura Santos - Discente Newton.

“A participação em audiências cíveis em casos reais permite ao aluno a inserção na prática jurídica de forma 
a reconhecer a efetividade do conhecimento teórico adquirido durante o curso.” Ana Luísa Silva Sousa 
Oliveira – Discente Newton.

“O atendimento jurídico é muito proveitoso e importante para a formação prática do aluno do curso de 
Direito, pois, permite exercitar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. Ainda proporciona 
um atendimento jurídico de qualidade para a população carente” Laura Gonçalves dos Santos – Discente 
Newton.

“O debate jurídico baseado em casos reais permite ao aluno a inserção na prática jurídica de forma a 
reconhecer a efetividade do conhecimento teórico adquirido durante as aulas em sala.” Aline Aparecida 
Fernandes do Santos – Discente Newton.

“É de grande relevância para a vida prática do aluno.” Raíssa Rangel – Discente Newton.
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Descrição – O Laboratório de Produção Legislativa é um projeto de extensão que tem como objetivo a 
pesquisa dos mais variados temas que afetam a sociedade brasileira. Impulsionado pela sensibilidade e 
senso crítico dos seus membros que possibilitam através do debate, a ampliação de arena democrática 
na qual os sujeitos estão interligados por uma rede que alimenta a esperança de um projeto de mudança.

Objetivo – Os objetivos do LPL estão comprometidos com uma formação multidisciplinar que permite uma 
aproximação reflexiva acerca das necessidades vivenciadas no contexto social, e, projeta a partir daí uma 
transcendência dos aspectos técnicos jurídicos que possam viabilizar esses anseios através da elaboração 
de projetos de leis municipais, estaduais e federais, fazendo com que o discente possa ser o protagonista 
dessa relevante atividade jurídico/social.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Projetos de leis; Qualidade de Vida e Meio Ambiente; Diversidade; Inclusão; 
Democracia Direta.

Atividades – Foram desenvolvidas:

Fevereiro:

•	 Diretrizes para o primeiro semestre de 2018- 14 de fevereiro de 2018, às 09:00h;

•	 Conclusão da justificativa da PEC que visa incluir um novo instrumento de democracia direta no 
art. 14 da CRFB/88;

•	 Acompanhamento da votação em 1º turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia 
11/02/2019, às 15:30h, do projeto de lei nº 566/18, de nossa autoria e em parceria com o Vereador 
Jorge Santos.

•	 Representantes de diversas associações de bairros de Belo Horizonte, incluindo um especialista em 
engenharia acústica, no intuito de darmos sequência a elaboração do projeto de lei do silêncio para 
a capital mineira, dia 26/02/2019, às 08:30h.

Março:

•	 3 (Três) reuniões concretizadas com o objetivo de elaborarmos o projeto de lei do silêncio de Belo 
Horizonte, nos seguintes dias e horários:

•	 05/03/2019, às 09:00;

•	 14/03/2019, às 08:30;

•	 21/03/2019, às 08:30.

Abril:

•	 3 (Três) reuniões concretizadas nos seguintes dias e horários:

•	 13/04/2019, às 09:00;

•	 20/04/2019, às 09:00;

•	 12/04/2019, às 16:30.

Maio:

•	 2 (duas) reuniões concretizadas nos seguintes dias e horários: 

•	 10/05/2019, às 19:00; 

•	 14/05/2019, às 09:00.
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Junho:

•	 Reunião realizada com o objetivo de elaborarmos o projeto de lei do silêncio de Belo Horizonte, no 
dia 13/06/2019, às 09:00;

•	 Conclusão do projeto de lei do silêncio da capital mineira;

•	 Pesquisas que visavam regulamentar a utilização de patinetes elétricas no Munícipio de Belo 
Horizonte/MG;

•	 Apresentação do PL, estabelecendo cotas nas eleições para a população LGBTQ+, a Deputada 
Áurea Carolina, 

•	 Análise de temas sociais relevantes, no intuito de elaborarmos um novo projeto em breve.

Agosto:

•	 Reunião realizada no dia 09/08/2019 as 14:30hs, com objetivo de alinharmos o início dos trabalhos 
do segundo semestre de 2019.

Outubro:

•	 Após reiteradas pesquisas relacionadas as regulamentações existentes no país sobre serviços de 
compartilhamento de veículos de mobilidade individual, os integrantes do Laboratório de Produção 
Legislativa deram início a elaboração do projeto de lei que regulamentará estes novos meios de 
transporte na capital mineira;

•	 Reunião Interna realizada no dia 23/10/2019 as 14:00h, no Laboratório de Produção Legislativa - 
CEJU do Centro Universitário Newton Paiva com objetivo de definir o posicionamento da equipe 
em relação a regulamentação dos serviços de compartilhamento e uso de bicicletas, bicicletas 
elétricas, patinetes de propulsão humana e veículos de mobilidade individual autopropelidos, sem 
estação física, por meio de aplicativos de tecnologia de transportes no Município de Belo Horizonte.

Novembro:

•	 Reunião Externa realizada no dia 06/11/2019 às 9:00h, na Sociedade Mineira de Engenheiros, com 
o objetivo de debater definições específicas para viabilização da tramitação do PL sobre a Lei do 
Silencio na Câmara Municipal de Belo Horizonte;

•	 Reunião Externa realizada no dia 25/11/2019, às 10:00h, na BHTRANS, com o objetivo de elaborar 
e apresentar conjuntamente com o órgão o PL que visa regulamentar a utilização de veículos de 
mobilidade urbana sustentável em Belo Horizonte. 

Dezembro:

•	 Reunião externa realizada no dia 04/12/2019 às 15h, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
com o objetivo de fazer com que nosso PL que regulamenta a utilização de veículos de mobilidade 
urbana sustentável, seja apresentado em Belo Horizonte;

•	 Participação no concurso “Arte da Extensão” promovido pela Coordenadoria de Extensão da 
Newton em 07/12/2019;

•	 Seminário realizado no dia 09/12/2019 às 8h:30min, na Sociedade Mineira de Engenheiros, com 
o objetivo de apresentar e debater os aspectos técnicos, políticos e institucionais relacionados à 
formulação de políticas públicas e normativos técnicos necessários ao controle de ruído urbano, 
do ruído no interior de ambientes construídos e a convivência harmoniosa entre os munícipes 
de Belo Horizonte. 

Data – 2019.

Horário – 08:00 ás 18:00. 
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Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Integrantes do LPL.

Cursos envolvidos – 
•	 Direito;

•	 Psicologia. 

Responsáveis pela atividade – Professor Gustavo Hermont Corrêa – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga Passos – Coordenador do Centro 
de Exercício Jurídico - CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 06 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Gustavo Hermont Corrêa – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 Marketing Newton;

•	 Coordenação do curso de Direito;

•	 Isabella Cristina Couto Silva – Discente Newton - Psicologia; 

•	 Letice Lammy Brito Galvão – Discente Newton - Direito;

•	 Gabriela Mafort Starling - Discente Newton - Direito;

•	 Gabriela Soares Mateus - Discente Newton - Direito;

•	 Sarah Batista de Souza Caixeta - Discente Newton - Direito;

•	 Myrian Carvalho Brandão – Discente Newton – Direito;

•	 Gabriela Soares Mateus – Discente Newton; 

•	 Sarah Batista de Souza Caixeta – Discente Newton; 

•	 Vitor Paulo Liborio Umbelino – Discente Newton;

•	 Renata Rodrigues Pereira – Discente Newton;

•	 Deisy Alane Souza Lacerda – Discente Newton;

•	 Mariana Camilo Silva – Discente Newton;

•	 Nadille Honório Ferreira – Discente Newton;

•	 Mateus Brandão Carvalho - Discente Newton;

•	 Marcela Alves Martins – Discente Newton.

Resultado Direto – Dois projetos de leis elaborados pelo LPL já se encontram concluídos, quais sejam: 
projeto de lei que dispõe sobre cotas nas eleições para a população LGBTQI+; além do projeto de lei que 
introduz outro instrumento de democracia direta (ação popular) ao art. 14 da CRFB/88, que foi distribuído 
na Câmara dos Deputados pelo Deputado Federal Subtenente Luiz Gonzaga, no mês de dezembro e 
obteve a seguinte numeração: 213/2019. Bem como, as tratativas que estão ocorrendo junto ao Poder 
Executivo de Belo Horizonte, no intuito de criarmos condições favoráveis a tramitação do projeto da nova 
lei do silêncio para Belo Horizonte que será entregue em breve. 

Efeito – Ampliar, efetivamente, a inserção das minorias vulneráveis no processo democrático brasileiro, 
além de fortalecer os instrumentos de democracia direta na Constituição Federal de 1988. Resguardar uma 
melhor qualidade de vida para a população de Belo Horizonte, além de ampliar, efetivamente, a inserção 
das minorias vulneráveis no processo democrático brasileiro, e também, fortalecer os instrumentos de 
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democracia direta na Constituição Federal de 1988, proporcionando, assim, uma maior satisfação social 
em busca do bem comum.

Impacto – Caso sejam convertidos em leis, ambos os projetos fortalecem a participação democrática no 
Brasil, uma vez que reforçam a importância do princípio da soberania popular. Caso sejam convertidos em 
leis, os projetos impactam diretamente a vida da população brasileira, na medida em que estão relacionados 
com os aspectos fundamentais da vida humana.  

Carga horária – 300 horas. 

Parceiros – 
•	 Câmara Municipal de Belo Horizonte; 

•	 Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais;

•	 Fernando Santana – Presidente do Movimento das Associações de Moradores de BH; 

•	 Krisdany Vinícius S. M. Cavalcante – Sócio Proprietário da dB Laboratório de Acústica; 

•	 Bráulio Lara – Presidente da Associação do Bairro Buritis; 

•	 Dulcina Rodrigues Figueiredo – Diretora da Associação Pro-Civitas da Pampulha.

Mídia – http://emobile.com.br/site/setor-moveleiro/frente-parlamentar-trara-oportunidades-ao-
setor-moveleiro/
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Avaliação – “Que experiência fantástica poder ter participado efetivamente dessa equipe maravilhosa 
do LPL, um projeto que realmente funciona na Instituição. Nunca imaginei estar elaborando um projeto de 
lei que poderá se tornar realidade na vida das pessoas. Por diversas vezes, me senti uma pessoa melhor. ” 
Myrian Carvalho Brandão – Extensionista do LPL.

“Após nos consolidarmos como projeto de extensão pioneiro nessa área no país, o LPL está prestes a 
conseguir propor o seu primeiro projeto de lei federal. Em que pese, já termos três projetos de leis municipais 
em andamento na Câmara Municipal de Belo Horizonte (PL(s) nºs: 510/2018; 566/2018 e 678/2018), a 
sensação de chegarmos a Brasília, inegavelmente, mostra evolução e amadurecimento”. Professor Gustavo 
Hermont Corrêa – Coordenador do LPL.

“O LPL proporciona um aprendizado único, pois agrega conhecimento para além da sala de aula, na medida 
em que amplia os horizontes do conhecimento agregando novos valores e experiências através da interação 
com estudantes de outras áreas do saber”. Gabriela Soares Mateus – Extensionista LPL.

“O LPL proporciona um aprendizado único, pois agrega conhecimento para além da sala de aula, na medida 
em que amplia os horizontes do conhecimento agregando novos valores e experiências através da interação 
com estudantes de outras áreas do saber”. Gabriela Soares Mateus – Extensionista LPL.

“O LPL vai se consolidando como um projeto de extensão pioneiro e que passa a ser referência no meio 
acadêmico nacional. Começamos como bons mineiros, atuando e amadurecendo entre as montanhas das 
Gerais, para que em algum momento pudéssemos alçar voos maiores e desembarcamos na capital federal. 
Então, chegamos lá, agora, apertem os cintos, o céu é o nosso limite”. Professor Gustavo Hermont Corrêa 
– Coordenador do LPL.

“Durante o tempo que integro a equipe do LPL, pude observar que é de grande valia o trabalho que é realizado, 
visto que o LPL busca através de pesquisas e acontecimentos do dia-a-dia, atender as necessidades 
da sociedade, para que seja resguardada a integridade física e moral, através de projetos de leis com 
embasamento técnico e jurídico, a fim de que possamos exercer nossos direitos, e, em contrapartida 
deveres, concernente a toda uma sociedade”. – Gabriela Soares Mateus – Extensionista LPL.

“Como comecei agora no projeto estou bem empolgado e disposto a ajudar no que for possível. A equipe 
é bem compromotetida e estamos focados na finalização do projeto de lei das patinetes. O prof. Gustavo 
nos ajuda com vários conceitos e está sempre disponível para nos ajudar passando sempre um conteúdo 
a mais, enfim essa experiência vai acrescentar e muito na vida profissional.” Mateus Brandão Carvalho – 
Extensionista do LPL.

“A experiência proporcionada pelo laboratório é de grande importância para o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos participantes, visto que traz uma visão mais crítica dos assuntos estudados, e, enquanto 
cidadãos, temos o oportunidade de interferir indiretamente na esfera legal.” Nadille Honório Ferreira– 
Extensionista do LPL.
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NÚCLEO DE MEDIAÇÃO
Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
e Instituições 
Eficazes

Parcerias e Meios 
de Implementação
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Descrição – Promover o atendimento à população a metodos compositivos de resolução de conflitos. Dessa 

forma o aluno do curso de direito poderá ter a vivência da Mediação e da Conciliação como forma de resolução de 

conflitos atendendo à população carente.

Objetivo – Proporcionar o acesso da população aos métodos adequados de  resolução de conflitos, bem 

como contribuir para o aprimoramento da educação. 

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – mediação, conciliação, direito.

Atividades – Foram desenvolvidos:

Março:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Curso a arte da comunicação –Ludmila Stigert– Docente Newton.

Abril:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação.

Maio:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Aula sobre mediação-Ludmila Stigert– Docente Newton;

•	 Curso de Conciliação Judicial-Ludmila Stigert– Docente Newton; 

•	 Curso teórico de Mediação -Ludmila Stigert– Docente Newton; 

•	 Curso teórico de Mediação para o CNJ -Ludmila Stigert– Docente Newton.

Junho:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Aula sobre mediação- Aline Fernandes – Monitora bolsista do Núcleo de Mediação do CEJU- 
Newton Paiva 

•	 Curso teórico de Mediação - Ludmila Stigert– Docente Newton.

Julho:

•	 Atendimentos ao público (triagem);
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•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Curso teórico de Mediação - Ludmila Stigert– Docente Newton.

Agosto:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Curso “Comunicação não violenta e empatia nas escolas” -Ludmila Stigert– Docente Newton;

•	 Curso teórico de Mediação -Ludmila Stigert– Docente Newton; 

Setembro:

•	 Reunião de planejamento dos projetos para o 2° semestre do Núcleo de Mediação do CEJU-Newton Paiva;

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Curso prático de Mediação -Ludmila Stigert– Docente Newton; 

•	 Aula de advocacia colaborativa para o projeto “advocacia na prática-CEJU- Newton Paiva) -Ludmila 
Stigert– Docente Newton;

•	 Oficina de negociação- Mariana Camilo– Monitora bolsista do Núcleo de Mediação do CEJU- 
Newton Paiva;

•	 Sessões de Mediação simulada com os extensionistas para o aprimoramento da aprendizagem; 

•	 Visita guiada com o Juiz coordenador ao CEJUSC-BH;

•	 Curso prático de Mediação -Ludmila Stigert– Docente Newton; 

Outubro:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Curso prático de Mediação -Ludmila Stigert– Docente Newton; 

•	 Treinamento dos monitores e extensionistas para uso do SIME (sistema interno do TJ-MG para as 
sessões de Mediação e conciliação;

•	 Oficina de comunicação- Aline Fernandes – Monitora bolsista do Núcleo de Mediação do CEJU- 
Newton Paiva 

Novembro:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Curso prático de Mediação -Ludmila Stigert– Docente Newton; 

•	 Oficina de técnicas de Mediação-Ludmila Stigert– Docente Newton.
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Dezembro:

•	 Atendimentos ao público (triagem);

•	 Realização de sessões de Mediação;

•	 Realização de sessões de Conciliação; 

•	 Curso prático de Mediação -Ludmila Stigert– Docente Newton.

Data – 2019.

Horário – Tarde.

Local – Centro de exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos do curso de direito.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ludmila Stigert – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenado do Centro de Exer-
cício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 21 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ludmila Stigert – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – Luiz Carlos – Apoio CEJU.

Resultado Direto – Mais de 500 pessoas impactadas, por intermédio do atendimento adequado de 
autocomposição promovido pelo Núcleo de Mediação.  

Efeito –  Promoção da dignidade da pessoa humana, por meio da promoção do acesso a justiça. 

Impacto – Maior conhecimento para os alunos participantes do Núcleo de Mediação, uma vez que este 
proporciona o aprimoramento da educação por meio da prática. 

Parceiros – CEJUSC.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA
Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
e Instituições 
Eficazes

Parcerias e Meios 
de Implementação
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Descrição – Núcleo de Justiça Restaurativa do CEJU. Protocolo com o TJMG e com a Procuradoria Geral de 
Justiça.  Reuniões nos órgãos públicos da Comissão de Justiça Restaurativa. Capacitação dos discentes do 
curso de Direito para novos métodos de solução de conflitos desenvolvidos pelo Direito moderno. Realização de 
sessões com aplicação da JR.

Objetivo – Buscar a solução de conflitos decorrentes das relações pessoais prejudicadas pela prática do ato 
infracional através do procedimento da Justiça Restaurativa, oferecendo a oportunidade para que as partes 
envolvidas restaurem a harmonia e o equilíbrio entre si.

•	 Educação de qualidade segundo o 4º objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU;

•	 Promover o bem-estar para todos, em todas as idades, conforme objetivo 3 do desenvolvimento 
sustentável da ONU;

•	 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, nos 
termos do objetivo 16 do desenvolvimento sustentável da ONU.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Núcleo de Justiça Restaurativa do CEJU. Protocolo com o TJMG e com a Procuradoria Geral de 
Justiça. Métodos modernos de solução de conflitos.

Atividades – Reuniões nos órgãos públicos da Comissão de Justiça Restaurativa. Sessões conduzidas pelo Pro-
fessor Mediador Ronaldo Braga com auxílio dos monitores do Núcleo Criminal do CEJU. Previamente, realiza-se 
um estudo aprofundado do caso concreto. As sessões são acompanhadas pelos extensionistas do CEJU e por 
outros alunos dos cursos de Direito da Newton, possibilitando aos mesmos conhecerem e aprenderem acerca dos 
novos métodos de solução de conflitos desenvolvidos pelo Direito moderno.

Data – 2019.

Horário – Manhã.

Local – 
•	 Centro de Exercício Jurídico – CEJU;

•	 Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais – PGJMG;

•	 Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG;

•	 Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA.

Público Alvo – informar qual o público principal alcançado pela atividade

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de Exercício Jurí-
dico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 100 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – 300 pessoas (rede) e participantes internos (100).

Efeito – Aplicação da JR em diversos casos de violência juvenil e resolução dos conflitos.

Impacto – Introdução do uso de uma metodologia pluridisciplinar que possibilita via alternativa de resolução 
de conflito. A promoção da restauração e reparação da vítima do mesmo modo que a inclusão social do ofensor, 
neutralizando a intervenção penal/formal do Estado.

Parceiros – 
•	 Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais – PGJMG;

•	 Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG.
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PREPARATÓRIO PERMANENTE 
PARA O EXAME DA OAB

Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
e Instituições 
Eficazes

Parcerias e Meios 
de Implementação



Portifólio de Extensão do curso de Direito 2019 | Centro Universitário Newton Paiva  |   21

Descrição – O projeto visa preparar os alunos, especialmente do 8º, 9° e 10° períodos, para o Exame da 
OAB. Diante do cenário competitivo que tem mostrado os últimos exames, uma preparação adequada e 
específica tem o intuito de auxiliar os alunos na revisão do conteúdo das disciplinas abordadas, com vídeos, 
acompanhamento personalizado, simulado e etc. 

Objetivo – O projeto visa preparar os alunos da Escola de Direito Newton para o Exame da OAB. Diante 
do cenário competitivo que tem mostrado os últimos exames, uma preparação adequada e específica 
tem o intuito de auxilia-los no tocante ao conhecimento teórico e prático das disciplinas cobradas no 
aludido certame. Ressalta-se que a preparação se dará ao longo de todo o curso, uma vez que as ações 
desenvolvidas se dividem em diferentes etapas.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Oab; Exame De Ordem; Preparatório; Aprovação.

Atividades – O projeto tem seu desenvolvimento inserido nas atividades do Centro de Exercício Jurídico, 
de modo que os alunos possam, sempre em conjunto com o professor, movimentar os processos judiciais 
patrocinados pelo CEJU.

Data –  2019. 

Local – CEJU – Centro de Exercício Jurídico.

Público Alvo – Corpo discente Newton Paiva.

Cursos envolvidos – Direito.

Responsável pela atividade – 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professor Frederico – Docente Newton;

•	 Professor Bernardo Pinto – Docente Newton.

Coordenador do setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de Exercício Jurídico.

Quantidade de alunos Newton participantes – média de 25 alunos

Professores Newton envolvidos – 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professor Frederico – Docente Newton;

•	 Professor Bernardo Pinto – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 Núcleo de Apoio Psicopedagógico;

•	 Luiz Carlos Gonçalves – Apoio CEJU;

•	 Camilo Vader – Apoio CEJU.

Resultado Direto – Participação de 25 alunos nas aulas teóricas ministradas no Centro de Exercício Jurídico da 
Escola de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, visando sua preparação para enfrentar o Exame da OAB.

Efeito – Melhora da capacidade dos alunos para a compreensão de disciplinas práticas e teóricas que compõe a 
estrutura curricular.

Impacto – Melhora da capacidade dos alunos em relação a aplicação prática dos conteúdos aprendidos, além de 
preparação para os Exames da OAB, possibilitando um número maior de acertos de questões, inclusive internas em 
disciplinas curriculares.
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Carga horária – 200 horas.

Mídias – 

Avaliação – “O preparatório para OAB tem sido muito importante para que eu consiga revisar os conteúdos 
e me sentir apta a enfrentar a prova da OAB. ” Viviane Souza – Discente Newton.

“Eu achei importante a possibilidade de participar da preparação para o exame, uma vez que aperfeiçoei o 
conhecimento adquirido nos anos de curso ” Janine Cristiane Rocha Pereira - Discente Newton.
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CICLO DE PALESTRAS – 
TEORIA DO CRIME

Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
e Instituições 
Eficazes

Parcerias e Meios 
de Implementação
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Descrição – Ciclo de palestras acerca da Teoria do Crime.

Objetivo – Esse projeto tem como objetivo: 

•	 Incentivar os alunos a vida docente;

•	 Melhorar o aprendizado dos participantes, reforçando e aprofundando o conhecimento de assuntos 
basilares do Direito Penal.;

•	 Capacitação para o Exame da OAB;

•	 Capacitação para o mercado de trabalho.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – direito penal. teoria do crime. capacitação para exame da oab e mercado de trabalho.

Atividades – Os extensionistas do CEJU com o auxílio e supervisão do Prof. Ronaldo Braga, participam 
da elaboração e ministração de aulas com o tema o Direito Penal, com acesso de todos os alunos da 
instituição interessados pelo tema. 

Data – 2019.

Horário – Tarde.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos do curso de Direito.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 153 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – 153 alunos participaram de diversas palestras sobre direito penal.

Efeito – Expansão do conhecimento acerca dos temas abordados.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Carga horária – 100 horas.

Avaliação – “O ciclo de palestras fez desenvolver ainda mais o meu conhecimento na seara penal e 
apurou ainda mais minha sede pela docência. ” Ana Luísa Silva Sousa Oliveira – Discente Newton.
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1ª AUDIÊNCIA CRIMINAL
Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis
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Descrição – O projeto visa a inserção do aluno de direito no cotidiano do advogado criminalista, apresen-
tando aos discentes o fórum Lafayette/TJMG/JESCRIM proporcionando a oportunidade de os mesmos 
acompanharem e participarem ativamente de audiências criminais.

Objetivo – O projeto tem como objetivo:

•	 Participação dos discentes em audiências criminais;

•	 Capacitação do discente para o mercado de trabalho.

•	 Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Audiências criminais; Prática forense; Atendimentos; capacitação para o exercício 
da advocacia.

Atividades – As atividades desenvolvidas englobam o cotidiano do CEJU, com atendimentos tendo como 
objetivo a participação dos alunos em audiências criminais. O discente deverá realizar um estudo por-
menorizado acerca do processo; ato contínuo, realiza-se um a análise em grupo do caso concreto com a 
orientação do professor orientador; preparação de perguntas para a AIJ; teses defensivas; confecção de 
peças criminais.

Data – 2019.

Horário – Tarde.

Local – Forum Lafayette – Belo Horizonte.

Público Alvo – Extensionistas do Núcleo Criminal.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de Exer-
cício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 74 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – 74 alunos.

Efeito – Expansão dos conhecimentos sobre direito penal.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Carga horária – 100 horas.

Avaliação – “É uma experiência que me colocou em contato a realidade jurídica, aprimorando o meu 
aprendizado. ” Laura Santos – Discente Newton.
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ADVOCACIA NA PRÁTICA
Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água
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Descrição – O projeto tem como fundamento a realização de oficinas para capacitação teórica e prática 
para o exercício da advocacia e consequentemente qualificação para o mercado de trabalho. 

Objetivo – Capacitar os extensionistas bolsistas, não bolsistas e alunos do curso de Direito e egressos para 
a prática forense e o exercício da advocacia nos diversos ramos do Direito.

Programa vinculado – Centro de Estudos Jurídicos – CEJU.

Palavras-chave – petições, andamento processual, recursos, direito material, prática forense.

Atividades – O curso através de oficinas práticas visa preparar os alunos para a vivência jurídica de um 
advogado, produzindo peças e dando andamento processual às demandas. 

Data – 2019.

Horário – Tarde.

Local – Identificar onde foi realizada a ação

Público Alvo – informar qual o público principal alcançado pela atividade

Cursos envolvidos – citar todos os cursos envolvidos 

Responsáveis pela atividade – 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professora Michele Faria de Sousa – Docente Newton;

•	 Professor Frederico Freitas – Docente Newton;

•	 Professor Bernardo Pinto – Docente Newton;

•	 Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 181 alunos.

Professores Newton envolvidos 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professora Michele Faria de Sousa – Docente Newton;

•	 Professor Frederico Freitas – Docente Newton;

•	 Professor Bernardo Pinto – Docente Newton;

•	 Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Resultado Direto – 600 participações entre extensionistas, discentes e egressos.

Efeito – Realização de 11 oficinas de capacitação para o mercado de trabalho no interstício de 4 meses.

Impacto – Capacitação para o exercício da advocacia. Atendimento jurídico à comunidade carente.
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Mídias – 

 

Avaliação – “Após o curso, me senti mais atraído para o exercício da advocacia, planejava fazer concursos 
públicos, porém agora pretendo advogar. ” Leonardo Callejas Pellegrini Ribeiro – Discente Newton.
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ADVOGADO CRIMINALISTA
Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
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Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
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do Clima
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Vida Terrestre Paz, Justiça 
e Instituições 
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de Implementação



Portifólio de Extensão do curso de Direito 2019 | Centro Universitário Newton Paiva  |   31

Descrição – O projeto visa a inserção do aluno de direito no cotidiano do advogado criminalista, através 
da realização de atendimentos no CEJU; acompanhamento de casos reais; cumprimento de prazos 
processuais; peticionamentos nos órgãos públicos e participação em audiências.

Objetivo – O projeto tem como objetivo:

•	 Acesso dos alunos ao cotidiano do advogado criminalista;

•	 Educação de qualidade segundo o 4º objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU;

•	 Capacitação para o mercado de trabalho.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Advogado criminalista; Pratica forense; Atendimentos.

Atividades – As atividades desenvolvidas englobam o cotidiano do CEJU, com atendimentos, projetos 
de ensino; análise e estudo de casos reais; peticionamentos; confecção de peças criminais.

Data – 2019.

Horário – Tarde.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Extensionistas do Núcleo Criminal.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 74 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – 75 novos constituintes.

Efeito – Auxiliar à comunidade com serviço jurídico de qualidade e expandir os conhecimentos teóricos 
e práticos dos alunos de direito.

Impacto – Profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho.

Avaliação – “Os atendimentos nos proporcionam contanto com a realidade do judiciário, assim eu gostei, 
pois, nos aproximamos mais do cotidiano e menos do abstrato”. Lívia Matsiendra – Discente Newton.
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SITE DO CEJU

Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
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Descrição – Desenvolvimento de um site para o CEJU Newton.

Objetivo – O Projeto tem como objetivo:

•	 Criação de um site próprio para divulgação de todas as atividades do CEJU;

•	 Maior integração do CEJU com os alunos da IES;

•	 Facilitar a comunicação do CEJU com o público externo;

•	 Ampliar o acesso aos serviços do CEJU aos alunos e à comunidade de Belo Horizonte

•	 Ampliar a visibilidade do CEJU e o curso de Direito da Newton;

•	 Captação de alunos para o curso de Direito através da divulgação da excelência do Núcleo de Prática;

•	 Diversificação do modelo de aprendizagem, incluindo o uso de ferramentas tecnológicas, mais 
ágeis e eficientes.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – site; ceju; núcleo de práticas jurídicas; ceju virtual.

Atividades – Desenvolvimento de um site para atender as necessidades do público que busca por au-
xilio jurídico. 

Data – 1° Semestre/2019.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos da IES e público externo.

Cursos envolvidos – Direito 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 1 aluno.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – Construção de 1 site que atenderá toda a comunidade acadêmica do curso de direi-
to, além da comunidade externa que utiliza seus serviços de orientação jurídica.

Efeito – Facilitação do acesso ao CEJU.

Impacto – Expandir o acesso à orientação jurídica de qualidade.

Avaliação – “O site será de crucial importância para divulgação das atividades do CEJU, ampliando 
sobremaneira a visibilidade do Centro de Exercício Jurídico” Professor Ronaldo Braga – Coordenador do 
Centro de Exercício Jurídico – CEJU.
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COMPETIÇÃO MINEIRA 
DE PROCESSO PENAL

Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
e Instituições 
Eficazes

Parcerias e Meios 
de Implementação
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Descrição – O evento consiste em uma competição entre as diversas Escolas de Direito de Minas Gerais 
tendo como tema o Direito Penal e Processual Penal. Além da coordenação da preparação realizada 
pelos professores da área de Direito Penal da IES o trabalho envolve egressos, jovens advogados, que 
contribuem no processo de orientação e preparação dos alunos para a competição.

Objetivo – Esse projeto tem como objetivo: 

•	 Familiarizar os estudantes com a vida prática do profissional do Direito;

•	 Melhorar o aprendizado dos participantes, reforçando e aprofundando o conhecimento de 
assuntos basilares do Direito Processual Penal.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Direito Penal. Processo Penal. Competição.

Atividades – A competição será dividida em DUAS fases (fase escrita e defesas orais), sendo:

1.	 Fase escrita - As equipes deverão analisar um caso (que será fornecido pela comissão 
organizadora no dia 03 de abril de 2019) e elaborar memoriais (como recorrente e recorrido) 
para a sessão de julgamento a ser realizada;

2.	 Fase de defesas orais - Que corresponde à referida sessão de julgamento, dois alunos de cada 
equipe farão a sustentação oral das razões recursais de seu cliente (duas vezes como recorrente 
e duas como recorrido). As melhores equipes se classificam para as fases finais.

Data – 1° Semestre/2019.

Horário – Tarde.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos do curso de Direito.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professora Ana Carolina Campos Oliveira – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 16 alunos.

Professores Newton envolvidos – 
•	 Professor Ronaldo Braga – Docente Newton;

•	 Professora Ana Carolina Campos Oliveira – Docente Newton;

•	 Professor Alexandre Auadi – Docente Newton;

•	 Professor Guilherme Vasconcelos – Docente Newton.

Resultado Direto – 16 participantes.

Efeito – Participar da competição de ciências penais desenvolvendo novos conhecimentos sobre a área.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Parceiros – Instituto de Ciências Penais Jovem - ICP JOVEM.
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Mídias – 

Avaliação – “Estou adorando participar da competição, fiquei extremamente motivada com a 
possibilidade de participar dos debates. ” Aline Aparecida Fernandes do Santos – Discente Newton.
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CARTILHAS DE CIDADANIA – 
DIREITOS DAS PESSOAS QUE 
SOFREM QUALQUER TIPO DE 
ABUSOS SEXUAL - CRIMES 
CONTRA A LIBERDADE 
SEXUAL - LEI 13.718/18

Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis
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Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
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Parcerias e Meios 
de Implementação
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Descrição –  Além de corresponder a efetiva interação entre o Ensino, Pesquisa e Extensão uma vez que 
promove a aproximação entre o conhecimento teórico fomentado na Universidade e a comunidade externa, 
o projeto promoveu o enriquecimento na formação dos discentes, inserção na realidade social e promoção 
do desenvolvimento local.

Objetivo – O Projeto tem como objetivo:

•	 Divulgar para a comunidade através de um mecanismo dinâmico e acessível direitos de todas e 
qualquer pessoa;

•	 Capacitação dos discentes do curso de Direito;

•	 Promoção dos direitos humanos e da dignidade.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Aprendizado; Direito Penal e Processual Penal. Direitos humanos. Sociedade. CEJU.

Atividades – Criação de cartilhas para divulgação dos direitos das pessoas de forma acessível a 
qualquer cidadão.

Data – 1° Semestre/2019.

Horário – 17:00 às 19:00.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos do curso de direito e comunidade externa.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Robaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Robaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 74 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Robaldo Braga – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – Ariane Kesia – Núcleo de Produção Acadêmica. 

Resultado Direto – 1 cartilha produzida.

Efeito – Expandir os conhecimentos sobre o tema abordado.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Carga horária – 5 horas.

Avaliação –  “Com as cartilhas eu pude acompanhar as atualizações constantes da lei. ” Marcella Moraes 
Barbosa – Discente Newton.
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SIMULADO – EXAME OAB
Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
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Descrição – Simulado Para o Exame da OAB/MG.

Objetivo – O Projeto tem como objetivo:

•	 Preparação técnica e mental dos discentes para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil;

•	 Que os estudantes se familiarizam com as provas do Exame da OAB, aprendendo a administrar 
o tempo, a controlar a ansiedade e conhecerem seus pontos fortes e fracos propiciando o 
desenvolvimento estratégico do plano de estudos;

•	 Capacitação para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – OAB. Preparação técnica e mental para o Exame da OAB. Simulado.

Atividades – O curso visa preparar os alunos para o XXVIII Exame da OAB, com uma abordagem espe-
cífica para auxiliar os candidatos na revisão do conteúdo das disciplinas abordadas no certame.

Data – 09/03/2019.

Horário – 08:00 às 13:00.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos do curso de Direito.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 80 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – 80 participantes.

Efeito – Aumento no número de alunos aprovados na prova da Ordem dos Advogados do Brasil.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Carga horária – 5 horas.

Parceiros – Damásio Concursos.

Avaliação – “O simulado da OAB foi de extrema importância pois me deixou apto a lidar com a pressão 
para o dia do exame”. Fernando Henrique de Jesus – Discente Newton.
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TEÓRICO DE MEDIAÇÃO
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Descrição – Trata-se da parte teórica do curso de mediação de conflitos extrajudicial módulo teórico 
realizado no CEJU.

Objetivo – Formar mediadores extrajudiciais.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Curso teórico; mediação.

Atividades – Foram desenvolvidos: 

•	 Aulas teóricas sobre a mediação;

•	 Técnicas aplicáveis;

•	 Fases sobre a teoria do conflito;

•	 Negociação;

•	 Estudo sobre comunicação não violenta;

•	 Resolução de exercícios.

Data – 30/03 a 01/06/2019.

Horário – 08:00 às 13:00.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos newton, advogados formados ou em formação interessados em mediação.

Cursos envolvidos – 
•	 Direito;

•	 Psicologia.

Responsáveis pela atividade – Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 08 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 CEJU;

•	 Coordenação do Curso de Direito; 

•	 Marketing.

Resultado Direto – 26 alunos participantes.

Efeito – Promover um conhecimento sobre a mediação enquanto forma de resolução qualitativa de 
conflitos. Foi uma oportunidade dada a todos os alunos newton e público externo, haja visto que é um 
curso de extensão. O impacto é o aumento do número de pessoas capacitadas a mediar.

Impacto – Busca a formação de mediadores judiciais e extrajudiciais com interesse em fazer o curso 
prático e com isso, inclui a mediação no seu cotidiano de trabalho e vida.

Carga horária – 40 horas.

Parceiros – 
•	 CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania;

•	 TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

•	 Avaliação – “Foi um curso lindo! ” Beatriz Vasconcelos – Discente Newton.
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Descrição – Competição de Júri Simulado. Simula-se um Tribunal do Júri envolvendo classes distintas do 
oitavo período bem como alunos convidados de outros períodos, sustentando primeiramente a acusação 
as suas teses e, em seguida, a defesa realiza sua sustentação oral, com possibilidade de réplica e tréplica 
pelos participantes. O Conselho de Sentença é formado por alunos de escolas públicas da comunidade. É 
avaliado a oratória, a persuasão, o raciocínio lógico e a postura de toda a equipe participante, sendo, ao 
final, atribuída nota pela apresentação, conforme critérios objetivos. Unir a teoria trabalhada dentro de sala 
de aula à prática, principalmente permitir aos alunos que cursam a disciplina de Estágio Supervisionado- 
Prática Penal vivenciarem os elementos essenciais de um julgamento, elaborando argumentações, 
visualizando e cotejando depoimentos de acusados e testemunhas.

Objetivo – O projeto tem como objetivo:

•	 Compreender os pontos centrais de um julgamento real;

•	 Apreender o espaço da argumentação em um júri;

•	 Relacionar os depoimentos e a dinâmica de um tribunal;

•	 Estimular o discente a uma competição saudável de saber;

•	 Desenvolver a capacidade de organização, criação e o censo de profissionalismo no discente;

•	 Realizar a integração entre o saber adquirido nas disciplinas de Estágio Supervisionado, Direito 
Penal e Processo Penal e a prática do Centro de Exercício Jurídico;

•	 Integrar a comunidade às atividades do Centro Universitário através da participação de alunos 
do 2º grau das escolas públicas de Belo Horizonte compondo o Conselho de Sentença do Júri. 
Desta forma, é disponibilizando, ao público externo à universidade, o conhecimento adquirido com 
o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro do CEJU, produzindo um novo conhecimento a ser 
trabalhado e articulado permanentemente pelo Núcleo de Prática.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Júri Simulado; Direito Penal; Processo Penal; Competição.

Atividades – Simula-se um júri envolvendo classes distintas do oitavo período, tendo a sustentação 
primeiramente da acusação as suas teses e, em seguida, a defesa realiza sua sustentação oral, com 
possibilidade de réplica e tréplica pelos participantes. O júri popular, então, reúne-se para absolver ou 
condenar o acusado, conforme suas íntimas convicções, decretando o veredicto. 

Data – 
•	 1° Semestre – Maio/2019;

•	 2° Semestre – Outubro e Novembro/2019.

Local –
•	 Centro de Exercício Jurídico – CEJU;

•	 Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

•	 Campus Carlos Luz 220.

Público Alvo – Discentes do curso de Direito.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 450 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.
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Colaboradores Newton envolvidos – Alessandra Galete – Comercial Newton.

Resultado Direto – Alunos cursando o oitavo período de Direito; 17 extensionistas bolsistas do CEJU; 119 
extensionistas não Bolsistas do CEJU; 175 alunos do ensino médio.

Efeito – Expandir os conhecimentos sobre o funcionamento de um tribunal do júri.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Carga horária – 120 horas.

Parceiros – 
•	 Colégio Militar;

•	 Colégio Estadual Central;

•	 Colégio Maurício Murgel.

Mídias – 

 

Avaliação – “Achei o conteúdo fascinante, 
pois só vemos tais atividades na teoria e 
com o júri simulado podemos ver na prática. 
” Laura Gonçalves Santos - Discente Newton.
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CONCILIAÇÃO JUDICIAL
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Descrição –  A professora Ludmila Stigert ministrou o curso de Conciliação Judicial pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais.

Objetivo – Cumprir os requisitos exigidos (ministrar três cursos e formar alunos) para que a professora 
finalize seu processo de formação enquanto Instrutora do Conselho Nacional de Justiça.  

Programa vinculado –  Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Conciliação; Autocomposição; justiça.

Atividades – Foram desenvolvidos;

•	 Explanação teórica dialogada sobre a temática da autocomposição;

•	 Exercícios práticos e dinâmicas integrativas; 

Data – 06 a 17/05/2019.

Horário – 13:00 às 17:00.

Local – Escola Judicial Edésio Fernandes - EJEF.

Público Alvo – Estagiários do Cejusc; do Juizado Especial Cível e Criminal.

Cursos envolvidos – Direito.

Responsáveis pela atividade – Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga Passos – Coordenador do Centro 
de Exercício Jurídico.

Quantidade de alunos Newton participantes – 32 alunos.

Resultado Direto – 32 participantes.

Efeito – Promover um conhecimento sobre a conciliação judicial.

Impacto – Expandir os conhecimentos sobre o tema abordado.

Carga horária – 40 horas.

Professores Newton envolvidos – Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 CEJU;

•	 Coordenação do curso de Direito;

Parceiros – 
•	 CEJU – Centro de Exercício Jurídico;

•	 TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

•	 CEJUSC - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

Avaliação – “ Achei as aulas bem dinâmicas”. Maria Carolina – Discente Newton.
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Descrição – O evento visa possibilitar ao aluno a vivencia na pratica forense, através do desenvolvimento 
de peças processuais. 

Objetivo – Assim, o objetivo do evento é permitir com que o alunado tenha acesso ao conteúdo aprendido 
em sala com um recorte mais profundo em casos práticos. 

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Direito; Ação; Alimentos

Atividades – O evento desenvolveu-se por meio da realização da uma palestra no Tribunal do Júri do CEJU.

Data –  09/05/2019.

Horário – 14:00 às 16:00.

Local – Centro de Exercício Jurídico - CEJU.

Público Alvo – Corpo discente Newton Paiva.

Cursos envolvidos – Direito.

Responsável pela atividade – Professor Bernardo Pinto – Docente Newton.

Coordenador do setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de Exercício 
Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – média de 15 alunos.

Resultado Direto – Participação de 15 alunos na palestra ministrada no Centro de Exercício Jurídico 
da Escola de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, visando o aprofundamento de conteúdo de 
Direito Civil.

Efeito – Melhora da capacidade dos alunos para a compreensão da disciplina, de modo a aprofundar e 
horizontalizar o aprendizado.

Impacto – Melhora da capacidade dos alunos em relação ao aprendizado crítico do conteúdo, o que será 
um facilitador para preparação para os Exames da OAB, possibilitando um número maior de acertos de 
questões, inclusive internas em disciplinas curriculares.

Carga horária – 4h de atividade.

Professores Newton envolvidos – 
•	 Professor Bernardo Serra Moura Pinto – Docente Newton;

•	 Professor Ronaldo Passos Braga – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – Luiz Carlos Gonçalves (equipe administrativa); 

Parceiros – Escola de Direito Newton

Avaliação – “A palestra agregou conhecimento prático na área cível, que me incentivou a seguir neste 
caminho.”– Ana Luisa Oliveira – Discente Newton.



50   |  Portifólio de Extensão do curso de Direito 2019 | Centro Universitário Newton Paiva

CARREIRAS JURÍDICAS
Publicação/
Produto AcadêmicoPrograma Projeto Curso Evento

Prestação 
de Serviço

Áreas Temáticas Integradoras

Saúde e 
Qualidade de Vida

Arte, Cultura 
e Educação

Meio Ambiente Direitos Humanos 
e Inclusão Social

Industria e 
Negócios

Urbanização Tecnologia da Informação 
e Comunicação

Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030

Belo Horizonte 
como município 
de muito alto 
desenvolvimento 
humano

Cidade sem 
miséria, inclusiva 
e com moradia 
digna para todos

Cidade resiliente 
e ambientalmente 
sustentável

Cidade compacta, 
integrada, inclusiva 
e conectada 
com mobilidade 
sustentável

Belo Horizonte com 
gestão transparente, 
compartilhada e 
de excelência

Economia municipal 
em contínuo 
crescimento 
sustentável

Cidade em que se 
vive mais, com saúde, 
segurança e educação 
de qualidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Erradicação 
da Pobreza

Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

Saúde e 
Bem-Estar

Educação de 
Qualidade

Igualdade 
de Gênero

Energia Acessível 
e Limpa

Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Água Potável 
e Saneamento

Redução das 
Desigualdades

Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis

Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

Consumo 
e Produção 
Responsáveis

Ação Contra a 
Mudança Global 
do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre Paz, Justiça 
e Instituições 
Eficazes

Parcerias e Meios 
de Implementação



Portifólio de Extensão do curso de Direito 2019 | Centro Universitário Newton Paiva  |   51

Descrição – A palestra se destina a estimular ao aluno do ensino médio para a reflexão sobre as 
competências e as habilidades necessárias às carreiras jurídicas e os desafios da contemporaneidade.

Objetivo – Proporcionar ao aluno vivência nas trajetórias jurídicas e nos desafios do mercado de trabalho. 

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico - CEJU.

Palavras-chave – Advocacia; Carreira; Escola.

Atividades – A palestra tem seu desenvolvimento inserido na Escola Professor Frederico Ozanan, de modo 
que os alunos possam refletir sobre as competências jurídicas e os desafios da contemporaneidade.

Data –  15/05/2019. 

Horário – 08:00 às 12:00.

Local – CEJU – Centro de Exercício Jurídico.

Público Alvo – Alunos do ensino médio da Escola Professor Frederico Ozanan .

Cursos envolvidos – Direito.

Responsável pela atividade – Professor Bernardo Pinto – Docente Newton.

Coordenador do setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de Exercício Jurídico.

Quantidade de alunos Newton participantes – Média de 20 alunos

Resultado Direto – Informação e participação de alunos do ensino médio para o conhecimento das 
possibilidades oriundas das carreiras jurídicas.

Efeito – Melhora da capacidade e conhecimento dos alunos das profissões jurídicas, despertando senso crítico.

Impacto – Captação de alunos em potencial para a Escola de Direito Newton.

Carga horária – 3 horas.

Professores Newton envolvidos – Professor Bernardo Serra Moura Pinto – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 Luiz Carlos Gonçalves – Apoio Ceju;

•	 Alessandra – Marketing.
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Descrição –  Aula ministrada pela professora Ludmila para as extensionistas da escola de mediação.

Objetivo – Descrever os objetivos da atividade: 

•	 Transmitir técnicas comunicacionais para os alunos. 

•	 Transmitir conhecimentos sobre mediação.

•	 Pontuar as diferenciações da mediação e conciliação para que possa ser identificado o procedimento 
utilizado.

•	 Construção de ideias e projetos para a escola de mediação. 

Programa vinculado – CEJU – Centro de Exercício Jurídico.

Palavras-chave – Aula; mediação; teoria.

Atividades – Foi desenvolvido: Aula sobre mediação, técnicas e procedimento. 

Data – 29/05/2019

Horário – 15:00 às 17:00. 

Local – Centro de Exercício Jurídico - CEJU.

Público Alvo – Extensionistas do núcleo de mediação.

Cursos envolvidos – Direito.

Responsáveis pela atividade – Professora Ludmila Stigert – Docente Newton

Coordenador do setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de Exercício 
Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 4 alunos.

Resultado Direto – 4 alunos participantes. 

Efeito – Promover conhecimento sobre a arte da mediação.

Impacto – Utilizar o sistema multiportas utilizando métodos alternativos ao judiciário.

Carga horária – 4 horas.

Professores Newton envolvidos – Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 CEJU;

•	 Coordenação do Curso de Direito;

•	 Marketing; Extensão.

Avaliação – “Foi uma aula encantadora, que sugere possibilidades de uso da mediação e conciliação 
enquanto método consensual de conflitos, sendo uma pratica restaurativa e que não contribuí para a crise 
do judiciário. ” Aline dos Santos – Discente Newton.
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Descrição – Curso De Capacitação Em Direito Ambiental.

Objetivo – O Projeto tem como objetivo:

•	 Capacitar os alunos em aplicação da legislação e das normas especificas do meio ambiente e 
recursos naturais.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Pareceres; Direito Ambiental, Recursos Hídricos, Desenvolvimento Sustentável.

Atividades – O curso visa preparar os alunos para consolidar em conjunto com órgãos e entidades que 
atuam na área ambiental, normas técnicas a serem observadas, aplicando as normas e legislação do meio 
ambiente e dos recursos naturais.

Data – 
•	 Fase 1 – 30 e 31/05 e 03/06/2019;

•	 Fase 2 – 04, 06, 11, 13 e 17/06 e 01, 02, 08 e 09/07/2019.

Horário – 14:00 às 17:00.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos do curso de direito.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Centro de Exercício Jurídico – 
CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 102 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – 102 participantes.

Efeito – Expandir os conhecimentos sobre direito ambiental.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Carga horária – 70 horas.

Parceiros – SEMAD – Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Mídias – 

 

Avaliação – “O curso me proporcionou uma ótima experiência, o que será de grande valia para o meu 
futuro profissional, me diferenciando dos demais advogados. ” Isabela Reis de Souza – Discente Newton.
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Descrição – O projeto apresentado presta serviços sociais à comunidade carente. Esse projeto procura 
incluir, não apenas levando os atendimentos jurídicos, mas também, trabalha a questão da mobilidade, 
por entender que as pessoas, por vezes, não encontram seus direitos também por uma impossibilidade 
de locomoção. O CEJU Itinerante alarga o conceito mesmo de cidadania e de cidade. Aquele, pelo 
fato de construir nos alunos e professores que participam uma subjetividade com fundamento de 
alteridade, percebendo que seu trabalho profissional tem sentido desde que seja com objetivo no outro, 
de outro lado, a cidade torna-se mais democratizada, pois quando vamos até as pessoas, levamos a 
elas aquilo que é imprescindível ao humano com dignidade. O CEJU Itinerante é um projeto que desloca 
a IES para as comunidades, tornando-as, em uma via de mão dupla, mais humanas, o conhecimento 
torna-se real, e as comunidades tornam-se locais de aprendizado e maior acesso à dignidade. Somado 
a isso, o projeto é instrumento permanente de capacitação dos alunos do curso de Direito do Centro 
Universitário Newton Paiva para ao exercício da advocacia.

Objetivo – O projeto tem como objetivo: 

•	 Permitir que os alunos do curso de direito, com auxílio de professores, realizem atendimentos 
jurídicos em comunidades carentes.

•	 Atendimento a comunidade sobre dúvidas quanto a questões das diversas áreas do Direito. 

•	 Levar às comunidades menos favorecidas assistência judiciaria gratuita bem como 
esclarecimentos acerca dos direitos dos cidadãos.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – Atendimento a comunidade; dúvidas jurídicas; Informação;

Atividades – Nas datas de 27/6/2019; 6/11/2019; 4/12/2019 extensionistas do 
CEJU/ Newton acompanhados dos professores Ronaldo Braga (coordenador e professor orientador do 
Núcleo Criminal do CEJU) e Bernardo Pinto (professor orientador do Núcleo Cível) deram continuidade 
ao projeto CEJU Itinerante na comunidade Havaí/Ventosa. 

Data –  27/06, 06/11 e 04/12/2019.

Horário – 12:00 às 18:00.

Local – CRAS – Ventosa.

Público Alvo – Comunidade e discentes do Centro Universitário Newton Paiva.

Cursos envolvidos – Direito. 

Responsáveis pela atividade – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Centro de Exercício Jurídico 
– CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 75 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.

Resultado Direto – 370 pessoas atendidas.

Efeito – Atendimento jurídico para 52 pessoas carentes. Capacitação de 75 alunos do curso de Direito.

Impacto – Profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.

Carga horária – 18 horas.

Parceiros – CRAS- Prefeitura de Belo Horizonte.
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Mídias – 

Avaliação – “O projeto CEJU Itinerante leva às comunidades carentes de Belo Horizonte assistência 
judiciária gratuita bem como capacita os alunos do curso de Direito para o exercício da advocacia. Na 
comunidade Havaí/Ventosa o projeto é desenvolvido em parceria com o CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) da Prefeitura de Belo Horizonte, sendo importante veículo de integração entre a 
sociedade e a universidade.” Professor Ronaldo Braga – Docente Newton.
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Descrição – Trata-se da parte teórica do curso de mediação de conflitos extrajudicial módulo teórico 
realizado no CEJU.

Objetivo – Formar mediadores extrajudiciais.

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Palavras-chave – curso teórico; mediação.

Atividades – Foram desenvolvidos: 

•	 Aulas teóricas sobre a mediação;

•	 Técnicas aplicáveis;

•	 Fases sobre a teoria do conflito;

•	 Negociação;

•	 Estudo sobre comunicação não violenta;

•	 Resolução de exercícios.

Data – 12 a 21/08/2019.

Horário – 08:00 às 18:00.

Local – Centro de Exercício Jurídico – CEJU.

Público Alvo – Alunos newton, advogados formados ou em formação interessados em mediação.

Cursos envolvidos – 
•	 Direito;

•	 Psicologia.

Responsáveis pela atividade – 
•	 Professora Ludmila Stigert – Docente Newton;

•	 Julieta Martins – Mediadora do TJMG.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
Exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 14 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professora Ludmila Stigert – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – 
•	 CEJU;

•	 Coordenação do Curso de Direito; 

•	 Marketing;

•	 Pesquisa, Extensão e Inovação.

Resultado Direto – 14 alunos participantes.

Efeito – Promover um conhecimento sobre a mediação enquanto forma de resolução qualitativa de 
conflitos. Foi uma oportunidade dada a todos os alunos newton e público externo, haja visto que é um curso 
de extensão. O impacto é o aumento do número de pessoas capacitadas a mediar.
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Impacto – Busca a formação de mediadores judiciais e extrajudiciais com interesse em fazer o curso 
prático e com isso, inclui a mediação no seu cotidiano de trabalho e vida.

Carga horária – 40 horas.

Parceiros – 
•	 CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania;

•	 TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Avaliação – “O curso foi maravilhoso e as aulas vão além da teoria, servem para a vida pratica e para 
melhorar nossa vida pessoal” Pedro – Participante do curso.
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Descrição – Trata-se de curso realizado pelo projeto Escola de Mediação sobre Comunicação Não Violenta e 
Empatia nas Escolas, direcionado para profissionais da educação como professores, diretores e pedagogos.

Objetivo – Descrever os objetivos da atividade: 

•	 Levantar reflexões à cerca do modelo tradicional de pedagogia. 

•	 Auxiliar na construção de uma educação humana e emancipadora. 

•	 Instruir profissionais quantos aos direitos humanos.

•	 Transmitir técnicas comunicacionais ao público. 

•	 Construir métodos de trabalhar o novo modelo de pedagogia. 

Programa vinculado – Centro de Exercício Jurídico - CEJU.

Palavras-chave – curso teórico; mediação; mediação escolar; cnv.

Atividades – Aula teórica sobre Comunicação não violenta, gestão de conflitos escolares e empatia.

Data – 28/08/2019.

Horário – 13:00 às 17:00.

Local – Identificar onde foi realizada a ação

Público Alvo – Professores, pedagogos, diretores de instituições de ensino e demais profissionais da educação.

Cursos envolvidos – 
•	 Direito;

•	 Psicologia.

Responsáveis pela atividade – 
•	 Professora. Ludmila Stigert – Docente Newton;

•	  Aline dos Santos – Extensionista Newton.

Coordenador do curso/setor responsável – Professor Ronaldo Braga – Coordenador do Centro de 
exercício Jurídico – CEJU.

Quantidade de alunos Newton participantes – 20 alunos.

Professores Newton envolvidos – Professora. Ludmila Stigert – Docente Newton.

Colaboradores Newton envolvidos – Pesquisa, Extensão e Inovação.

Resultado Direto – Aproximadamente 150 participantes.

Efeito – Promover um conhecimento sobre a mediação enquanto forma de resolução qualitativa de conflitos 
escolares. Foi uma oportunidade dada a todos os interessados, haja visto que foi um curso gratuito. O 
impacto é o aumento do número de pessoas com tal conhecimento e da construção de uma educação 
mais humana. 

Impacto –  Construção de reflexões sobre o novo modelo pedagógico e conscientização dos profissionais 
da educação sobre a necessidade de desenvolver a autonomia, criatividade, empatia e amor dos alunos. 

Carga horária – 4 horas.

Parceiros – Diversas Instituições de Ensino.

Avaliação – “Esse curso foi um marco na minha carreira. Estou saindo de maneira diferente que entrei.” 
Participante do evento.
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