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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO 

 

ALUNA REPRESENTANTE DO GRUPO: Fabiane Barbosa Ferraz 

ALUNOS PARTICIPANTES: (1) Ariel de Azevedo Grandal Coelho; (2) Luiza 

Muniz Garroni; (3) Marcela Andrade Duarte; (4) Thatiana Mara Dorigati. 

 

1. RESUMO 

 O Projeto de Inserção Social desenvolvido pelos alunos acima 

mencionados do programa de mestrado da FDSM, foi a participação da Ação 

Cívico Social promovida pela 56º Companhia de Polícia Militar de Minas 

Gerais, no bairro São João na cidade de Pouso Alegre/MG. A atividade 

integrou o Programa de Inserção Social do Mestrado, e contou com a 

participação de alunos do curso, além de estudantes da graduação, 

professores e advogados do escritório modelo. O objetivo foi oferecer à 

comunidade orientação jurídica gratuita, para o esclarecimento de dúvidas e 

informações sobre os seus direitos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 Através destas ações sociais a instituição de ensino fica cada vez mais 

próxima da comunidade, desta forma exerce seu papel na sociedade. Tendo 

em vista que além de bem instruir na formação acadêmica dos alunos, também 

cumpre seu papel social de forma direta, levando conhecimento à população 

carente.    

Na realização da ação social, em participação da Ação Cívico Social 

promovida pela 56º Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais, no bairro 

São João, no dia 26 de Agosto de 2017, os alunos da graduação, mestrandos, 

advogados do Escritório Modelo da FDSM, se colocaram à disposição da 

população.  
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Foi montada uma estrutura para receber a comunidade que tivesse 

dúvidas jurídicas, e foram realizadas diversas consultas jurídicas gratuitas. O 

intuito foi de promoção da cidadania, levar informações relevantes à população 

carente, e se realmente fosse um caso em que era imprescindível o 

ajuizamento de ação judicial, foi sugerida a procura da Defensoria Pública, do 

escritório Modelo da FDSM e seu horário de funcionamento.   

No dia da realização do projeto de inserção as turmas se dividiram em 

áreas do direito, os quais foram divididos em direito previdenciário, direito do 

trabalho, criminal, cível, e iam se subdividindo de acordo com as dúvidas das 

pessoas da comunidade que procuravam orientação. 

O assunto de maior relevância, o qual foi objeto de maior número de 

dúvidas pelos moradores do bairro São João, foi o tema de direito 

previdenciário e trabalhista. A cada cinco pessoas que buscavam orientações, 

três tinham dúvidas de direito previdenciário e trabalhista, os demais se 

dividiam entre dúvidas de direito civil, como noção de contratos, direito do 

consumidor e principalmente direito de família, em especial o assunto de 

pensão alimentícia. 

 A principal percepção que tivemos na realização deste projeto foi a 

carência da população, e a conseqüente falta de informação jurídica. Muitas 

das pessoas orientadas pelos grupos tinham dúvidas acerca da relação de 

emprego que tinham sido dispensadas há pouco tempo. Sobre aposentadoria, 

auxílio doença de parentes próximos. Outras tinham dúvidas acerca do 

pagamento de pensão alimentícia, muitas em estado de miserabilidade, não 

conseguiam arcar com os gastos dos filhos, e outros mencionavam a 

dificuldade financeira que passavam em decorrência do abandono material do 

pai ou da mãe dos filhos.  

Aliado a miserabilidade da maior parte das pessoas que procuraram 

informações, havia também a patente falta de informação. E a percepção de 

que a comunidade tem dúvida, mas o receio de se aproximar e perguntar para 

os estudantes e advogados foi patente, o que gera a necessidade de mais 

ações sociais neste sentido, na busca de dar maiores informações a população 

carente. 
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O papel dos estudantes da graduação, mestrandos e advogados do 

escritório modelo, junto à instituição de ensino superior FDSM é promover a 

cidadania, através das ações sociais.  

Com certeza, para nós, foi apenas um dia, uma manhã de muito 

ensinamento á comunidade e também de muito aprendizado, tendo em vista 

que todos contribuíram para a promoção do conhecimento, tanto para a pessoa 

que estava procurando orientação, como a troca de conhecimento entre os 

alunos. 

Desta forma, tais ações sociais fazem parte da missão da FDSM, que 

além de promover discussões de grande relevância acadêmica e produção de 

conhecimento, através de palestras, oficinas, simpósios, também opera 

transformações sociais na comunidade, levando conhecimento mínimo à esta 

população.  

O evento, e a continuidade de tais projetos ressaltam o compromisso 

social da FDSM com a comunidade, em plena harmonia com as previsões 

constantes nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal de 1988, para a 

construção de um Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a 

cidadania, e a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária, para a 

redução das desigualdades e a promoção do bem de todos, sem preconceito. 

Ao levar informações relevantes à população, nos disponibilizando a sanar 

dúvidas jurídicas da comunidade, estaremos levando mais conhecimento e 

dignidade a estas pessoas. 

Além dos benefícios á própria população atendida, eles não param por 

aí, tendo em vista que os alunos participantes tiveram grande oportunidade de 

aprendizado, puderam aplicar na prática os ensinamentos aprendidos em sala 

de aula, e com isso adquiriram mais conhecimento, através da atividade prática 

e ainda participaram ativamente na vida em comunidade, levando 

conhecimento para as pessoas que tem dificuldade de acesso a informação 

jurídica. 

 Desta forma, o trabalho desenvolvido apresentou às pessoas que 

integram a comunidade visitada, informações e ideias sobre temas que tinham 
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dúvidas e foi uma grande oportunidade de aprendizado para todos os 

participantes do projeto. 

 

3. PROBLEMATICA 

 O grupo de alunos do Projeto de inserção social, inspirado no 

conhecimento e nas reflexões sobre o constitucionalismo e a democracia, 

temas abordados no curso de Mestrado da FDSM, buscou realizar seus 

trabalhos, consciente da necessidade de ultrapassar os muros acadêmicos de 

reflexão interna nas salas de aulas, atuou junto a concreta realidade social em 

que vive o cidadão. Em razão do difícil acesso a orientação jurídica, a nossa 

proposta foi se aliar a Ação Cívico Social promovida pela 56º Companhia de 

Polícia Militar de Minas Gerais, no bairro São João, e aproveitar o 

conhecimento deste evento, as pessoas que estariam no local, para informá-las 

a cerca de dúvidas jurídicas que tivessem. 

 

4. OBJETIVOS 

 O trabalho desenvolvido em coparticipação com o projeto da PM na 

comunidade, buscou: (1) informar à comunidade envolvida noções básicas 

sobre as dúvidas que tinham; (2) conscientizar as pessoas sobre o que 

deveriam fazer, como deveriam proceder; (3) em caso de necessidade de 

propositura de ação judicial, indicamos a procura da Defensoria Pública ou o 

Escritório Modelo da FDSM, endereço e horário de funcionamento, e ainda 

quando o assunto fosse relacionado ao direito previdenciário indicamos a 

procura ao órgão do INSS e demos as primeiras instruções. 

 

5. METODOLOGIA 
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Foi desenvolvida a atividade em conjunto com o projeto Ação Cívico 

Social promovida pela 56º Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais, no 

bairro São João, composto por estudantes da graduação, mestrandos, 

advogados e voluntários. Feita inicialmente pesquisa acerca das possíveis 

dúvidas da população e separação dos grupos, os quais ficaram encarregados 

de direito previdenciário, trabalhista, cível, direito de família, direito do 

consumidor e criminal. Sendo que no dia 26 de Agosto de 2017, no horário 

compreendido entre as 8 horas e 12 horas, no Bairro São João, em Pouso 

Alegre-MG, foram realizados cerca de 30 orientações jurídicas gratuitas. 

 

 

6.RESULTADOS 

 Diante dos comentários e diálogos dos participantes do evento, verificou-

se que a maioria das pessoas atendidas apresentou grande satisfação pela 

realização do evento, e mencionaram que suas dúvidas foram sanadas, ou 

mencionaram que iriam procurar a Defensoria Pública, Escritório Modelo ou o 

INSS 

 Muitos dos objetivos foram alcançados com êxito, pois, acreditamos que 

dentre os atendidos, a maioria obteve boa compreensão dos  conceitos básicos 

que foram transmitidos pelos participantes do projeto de inserção social da 

FDSM. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estudo e desenvolvimento do projeto, constatamos a necessidade no 

estudo prévio  relacionado a possíveis dúvidas dos orientados, sobre direito do 

trabalho, previdenciário, cível, direito de família, direito do consumidor, apesar 

de não haver procura o objetivo também era orientações básicas sobre direito  

penal. 
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            O trabalho desenvolvido apresentou às pessoas que integram a 

comunidade visitada, informações e ideias sobre temas que tinham dúvidas e 

foi uma grande oportunidade de aprendizado para todos os participantes do 

projeto. 

             Além disso, o projeto de inserção social somente afirma a missão da 

FDSM e a missão pessoal de cada mestrando, na atuação do direito e 

aplicação do conhecimento em benefício da comunidade, a fim de ajudar a 

transformar a realidade social, em consonância com os princípios 

constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito.  
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