
Boletim CPA
1- Atividades dos setores da FDSM:

A CPA FDSM traz uma retrospectiva das principais realizações dos 
setores da Instituição no período de Janeiro e Fevereiro de 2020.
Confira:

No Mestrado, em fevereiro de 2020, ocorreu 1 (uma) banca de defesa 
de dissertação.

Mestrado

Janeiro e Fevereiro de 2020

Biblioteca

No mês de janeiro de 2020, a Biblioteca realizou o inventário anual 
de seu acervo.

Atividades Complementares

● Visita do Gestor, Prof. Edson, nas salas das turmas iniciantes para 
orientá-las sobre o Núcleo de Atividades Complementares e sanar 
dúvidas.

● O Boletim de Atividades Complementares, com sugestões de ativi-
dades, foi repaginado com intuito de melhor visualização. 

● Início das aulas da Pós-Graduação em Direito Constitucional – 
Turma A 2020/2021.

● Abertura de inscrições para a Pós-Graduação em Direito Proces-
sual Civil.

Especialização



Núcleo de Extensão:

● Responsabilidade Social: SOS Poço Fundo – campanha de iniciativa dos 
alunos do 3º diurno para arrecadação de alimentos, água e roupas para as 
vítimas das enchentes na cidade de Poço Fundo.

● Atividades Acadêmicas: Realizamos 05 atividades. Segue a relação: Oficina 
de Organização Pessoal em parceria com o Diretório Acadêmico; Palestra “O 
Impacto do Juiz das Garantias Penais e o Sistema de Direitos Fundamentais 
no Processo Penal Brasileiro”; Mesa Redonda “União estável: estudo do caso 
Gugu Liberato e Rose Miriam”; Palestra “Considerações Jurídicas sobre Violên-
cia Sexual Infantil”; e o CLVII Simpósio “O Direito Civil no Estado Constitucional”.

● Curso de Extensão: início do Curso Instrumental de Francês.
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Núcleo de Prática Jurídica

Em fevereiro de 2020, o Núcleo de Prática Jurídica realizou dois processos 
seletivos:

● Um edital com 39 vagas para acadêmicos do 7º e 9º períodos estagiarem no 
Escritório Modelo, nas áreas Cível, Conciliação e Mediação, Direito Previdenciá-
rio e Direito Trabalhista.

● Edital direcionado aos acadêmicos do 3º e 5º períodos, disponibilizando 15 
vagas para interessados acompanharem o dia a dia do Escritório: a rotina dos 
advogados e estagiários na realização de atendimentos ao público. O objetivo 
do segundo certame é fazer com que os alunos do 2º e 3ª ano da faculdade já 
se inteirem da prática real e tenham uma noção desta, bem como do estágio 
no Escritório Modelo.



● Regulamento de Trabalhos de Curso (TC) da Graduação: conclusão da proposta da 
Gestão do Núcleo, com o encaminhamento da minuta ao NDE professor Diretor Acadêmi-
co e Presidente do NDE – vigor já no 1º semestre de 2020.

● Proposta de oferecimento de escolha de novas modalidades de trabalho de curso e 
novas normas: artigo, plano de negócio jurídico empreendedor, além da monografia, que 
continua como uma das opções.

● Visitas às salas de aulas dos 7º e 9º períodos atuais: gestão das lacunas a serem preen-
chidas em consequência de alterações no quadro de docentes e no Calendário de Ativi-
dades para 2020 para o 9º período.

● Solicitação de placa para a sala do Núcleo de Trabalhos de Curso: alteração da 
nomenclatura de Núcleo de Monografias para Núcleo de Trabalhos de Curso devido à 
operacionalização das novas modalidades de Trabalhos de Curso.

● Gestão do Núcleo de Trabalhos de Curso: atendimentos regulares aos alunos (diurno e 
noturno) e reuniões com as colaboradoras para discussão das propostas de alterações 
apresentadas, planejamento do semestre e contato com orientandos dos 7º e 9º perío-
dos para escolhas de novos orientadores.

Núcleo de Monografias

●  Abertura de inscrições para o grupo de pesquisa “Razão Crítica e Justiça Penal” 
coordenado pelo Prof. Dr. Edson Vieira da Silva Filho.

● Inscrições abertas para o grupo de pesquisa “Direito do Trabalho na Atualidade” 
coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. 

Núcleo de Pesquisa
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