
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.



Compreender os pontos centrais de um julgamento
real.Treinamento de retórica. Apreender o espaço da
argumentação em um júri. Desenvolver a capacidade
de  organização,  criação  e  o  censo  de
profissionalismo no discente. Estimular o discente a
uma  competição  saudável  de  saber.  Realizar  a
integração entre o saber adquirido nas disciplinas de
Estágio  Supervisionado,  Direito  Penal  e  Processo
Penal e a prática fomentada no Centro de Exercício
Jurídico.

5-COMPETIÇÃO DE JÚRI
SIMULADO. MEDALHA NÉLSON

HUNGRIA

Capacitação  dos  discentes  para  o  mercado  de
trabalho introduzindo o aprendizado da metodologia
pluridisciplinar  de  resolução  de  conflitos  em
complementação  aos  métodos  tradicionais  de
atuação  do  profissional  do  Direito  no  âmbito  da
prática  do  ato  infracional.  Divulgação  do  curso  de
Direito da Newton e do CEJU  junto ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais e à comunidade jurídica de

6-NÚCLEO DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA DO TJMG

Simulam-se diversas sessões de julgamento de 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.  A  equipe
vencedora  receberá  como premiação  a  Medalha  de  Honra  ao  Mérito
Nélso Hungria.

4-ESTUDO DA JURISPRUDÊNCIA
CRIMINAL DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES

Capacitação dos discentes para o Exame da OAB,
ENADE e preparação para o mercado de trabalho.

ObjetivoDescriçãoProjeto

O projeto é fruto de um convênio com o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que possibilitou a implantação e certificação de um Núcleo de
Justiça Restaurativa no CEJU.

Estudo de jurisprudência criminal do STF e STJ.


