
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA EXTENSIONISTAS NO NÚCLEO CRIMINAL DO CEJU

VENHA PARTICIPAR!

20 Projetos do Núcleo Criminal para seu Aprendizado

E-MAIL PARA INSCRIÇÕES: ceju@newtonpaiva.br/ronaldo.braga@newtonpaiva.br

TELEFONE: 31-3516-2707

PLANEJAMENTO E PROJETOS DO NÚCLEO CRIMINAL 

Professor Orientador: Ronaldo Braga*

* Professor Ronaldo Braga. Professor Orientador do Núcleo Criminal do CEJU. Coordenador do CEJU e das disciplinas de Estágio Supervisionado do Centro Universitário Newton Paiva.



Capacitação dos discentes para o Exame da OAB e
ENADE.

ObjetivoDescriçãoProjeto

Capacitação para o mercado de trabalho. Possibilitar
aos discentes contato  com a prática na advocacia
criminal, propiciando um aprendizado mais dinâmico
e  motivador  e a  compreensão  da  matéria  penal
através  do  estudo  de  casos  concretos  objeto  de
processos criminais no CEJU. Formar profissionais
aptos a não apenas ter o conhecimento teórico mas
principalmente saber usá-lo.

Estudo de casos concretos no âmbito criminal. Utilização da metodologia de
instrução  do  teaching  cases  difundida  na  Universidade  de  Harvard  que
permite que alunos e professors participem na discussão direta do melhor
caminho  para  solução  do  caso  apresentado.  “O  relacionamento  entre  a
teoria e a prática que a análise de um caso proporciona assemelha-se à
etapa de interpretação dos dados no Método do Estudo de Caso, onde a
busca de compreensão de um fenômeno se dá pela análise da aderência
das evidências do caso à teoria inicialmente proposta”.

Capacitação  dos  discentes  para  o  mercado  de
trabalho. Aprendizado prático através da atuação em
processos criminais de diversas natureza (homicídio,
tóxicos,  crimes  contra  o  patrimônio,  violência
doméstica, etc)

Resolução e análise de questões das disciplinas de Direito Penal e
Processo Penal dos últimos Exames da OAB.

1-ADVOGADO CRIMINALISTA

O projeto visa a inserção do aluno de Direito no cotidiano do advogado
criminalista,  por  meio  de acesso a casos práticos;  atendimentos  aos
assistidos no CEJU e participação em audiências e julgamentos junto
aos órgãos do Poder Judiciário. Atualmente, o Núcleo Criminal conta
com aproximadamente 300 processos criminais ativos.

2-PROJETO CRIMINAL CASE
STUDIES (ESTUDOS DE CASOS

CRIMINAIS)

3-OFICINA DE QUESTÕES DA
OAB


