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1- Atividades dos setores da FDSM:

A CPA FDSM traz uma retrospectiva das principais realizações dos 
setores da Instituição no período de agosto a dezembro de 2020.
Confira:

Mestrado

Biblioteca
 A biblioteca disponibilizou aos discentes, no mês de setembro de 2020, 
via Portal do Aluno, tutoriais de apoio ao uso das plataformas virtuais assina-
das pela FDSM: RT Online e Biblioteca Digital Saraiva.
 
 A partir do mês de novembro de 2020, a Biblioteca complementou seu 
suporte remoto ao usuário com o serviço de WhatsApp. Isso significa que, além 
do contato via e-mail e telefone, nosso usuário dispõe desta nova funcionali-
dade, a qual ele poderá encaminhar sua demanda à biblioteca e será pronta-
mente atendido. 

 No mês de agosto de 2020 o Mestrado realizou:
  • 01 Workshop para alunos sobre artigos científicos
  • 06 bancas de qualificação
  • 04 bancas de defesa
 
 E ainda, em conjunto com o Núcleo de Pesquisa, promoveu:
  • 01 Palestra sobre grupos de pesquisa e iniciação científica

 A Coordenadoria financeira, em agosto de 2020, aprovou a prorrogação 
do prazo para pagamento com abatimento de 5,3% para todo dia 12 de cada 
mês. Anteriormente era todo dia 08. Também foi concedido o aumento do 
percentual da Bolsa Pandemia para 20% (era 15%). 

Coordenadoria Financeira

 Em agosto, ocorreu o processo seletivo de monitoria, com início das ati-
vidades em 1º de setembro.

Coordenação do Curso
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Núcleo de Extensão

 No mês de setembro de 2020 o Mestrado realizou:
  • 02 workshops para os alunos sobre currículo Lattes e preparação e 
apresentação em congressos nacionais e internacionais
  • 02 bancas de defesa de dissertação

 No mês de outubro de 2020 o Mestrado promoveu:
  • 1ª fase do processo seletivo do mestrado
  • 02 workshops para alunos e egressos do mestrado sobre “Submis-
são de artigos em periódicos” e “Grupos de Pesquisa”

 No mês de novembro de 2020 o Mestrado realizou:
  • Colóquio Constitucionalismo, democracia e inovação: diálogos 
sobre o devir no direito contemporâneo.

 No mês de dezembro de 2020 o Mestrado promoveu:
  • 01 banca de defesa de dissertação
  • 01 palestra – AULA MAGNA DE 10 ANOS DO PPGD
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 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em Agos-
to/2020:
  • Cursos de Extensão: inscrições e início dos Cursos "Atualização em 
Direito e Processo do Trabalho" e "Direito, Arte e Literatura: diálogos interdisci-
plinares".
  • Atividades Acadêmicas: 05 atividades On-line. Palestra "Seguran-
ça Pública e Democracia"; Minicurso "Teoria e Prática das Audiências de Custó-
dia"; Palestra "Os Limites do Humor no Judiciário"; Palestra "Processo Legislativo 
e Políticas Públicas: aproximações necessárias" e Palestra “Acordo de Não-Per-
secução Penal”.  

 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em Se-
tembro/2020:
  • Curso de Extensão: inscrições e início do Curso "Atualizações de 
Direito Penal e Processual Penal". 
  • Atividades Acadêmicas: 04 atividades On-line. Palestra "Mito da 
Caverna: metáfora do processo de alienação contemporâneo"; Curso "PJE -  



Processo Judicial Eletrônico" e Palestra "Laboratório de Jurisprudência" em par-
ceria com o Diretório Acadêmico; e o CLV Simpósio "Aproximações entre Crimi-
nologia e Psicanálise”.  

 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em Outu-
bro/2020:   
  • Curso de Extensão: início do Curso "Oratória Jurídica e Tribunal do 
Júri Penal" para os ingressantes.  
  • Projeto de Extensão: Participação na Olimpíada de Empreendedo-
rismo de Pouso Alegre no dia 24/10/2020; 
  • Realização do I Congresso Jurídico On-line em parceria com o 
Diretório Acadêmico Professor Jorge Beltrão nos dias 27 e 28/10/2020; 
  • Atividades Acadêmicas: 08 atividades acadêmicas on-line. Semi-
nário "Propaganda Eleitoral - Eleições 2020"; Palestra "Plano de Negócios Jurídi-
co"; Palestra "A Contribuição da Literatura à Decisão Judicial"; Palestra “Influên-
cias da Ordem Pública no Direito Interno e Internacional”; Palestra “A Mulher e a 
Constituição da República”; CLVI Simpósio “O trabalho da mulher e as dificulda-
des decorrentes do home o�ce”; Mesa Redonda “Educação para o consumo 
sustentável” e a Palestra “Pacto Federativo e Enfrentamento de Pandemias”.   

 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em No-
vembro/2020:
  • Curso de Extensão: início do Curso "Direito, Arte e Literatura: diálo-
gos interdisciplinares" para os ingressantes.  

  • Curso de Extensão: início do Curso “Direito 4.0” para os ingressan-
tes.

  • Atividades Acadêmicas: 08 atividades acadêmicas on-line. CLVII 
Simpósio “O caso dos exploradores de cavernas e as decisões pelo Tribunal do 
Júri no Brasil contemporâneo”; Palestra Internacional “A evolução da transmis-
são do direito à nacionalidade pela mãe: Misoginia ou xenofobia? Análise do 
caso do Irã”; Ciclo de Palestras “O futuro do Direito” com a primeira Palestra com 
o tema “The future of the legal profession”; CLVIII Simpósio “O Código de Proces-
so Civil de 2015 e o dever de fundamentação das decisões judiciais: previsão 
legal e os impactos de sua eficácia”; Palestra “Laboratório de Jurisprudência 
Criminal”; Palestra “Crimes raciais e a legislação atual”; Palestra “Repensando a 
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Núcleo de Prática Jurídica

normalidade: a crise do direito e a crise do homem-humano; Mesa Redonda 
“Conexões Previdenciárias entre o Direito de Família e Constitucional”.

 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em De-
zembro/2020:
  • Atividades Acadêmicas: 03 atividades acadêmicas on-line. Pales-
tra “Na dúvida, melhor condenar! Permissivos para um decisionismo penal”; 
Ciclo de Palestras "O futuro do Direito" com a segunda Palestra com o tema 
“Judges and Decision Making” e CLXIV Simpósio “A caminhada por uma Teoria 
do Direito e por um Direito Internacional Decolonial - Um Projeto”.
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 No mês de setembro de 2020 o Núcleo de Pesquisa promoveu:
  • Processo seletivo para Iniciação Científica

 No mês de outubro de 2020 o Núcleo de Pesquisa promoveu:
  • Processo seletivo de iniciação científica 2020/2021

Núcleo de Pesquisa
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 Referente às realizações do NPJ em setembro de 2020: 
 
  • Em virtude da suspensão das atividades de estágio em razão da 
pandemia, os alunos não puderam realizar o estágio e cumprir com a carga ho-
rária obrigatória durante o 1º semestre de 2020. 
 
  • Diante dessa situação, o NPJ, por meio do seu Gestor, Prof. Francis-
co, disponibilizou aos alunos do 8º e 10º períodos, na plataforma virtual ofereci-
da pela FDSM, com o acesso aos acadêmicos pelo Portal do Aluno, o estágio 
on-line em 3 dias da semana, com carga horária de 8h para cada atividade. 
  • Dessa forma, o aluno, ao participar das atividades, poderá cumprir 
com a carga horária obrigatória de 90h por semestre, exigida a partir do 7º pe-
ríodo, suprindo o estágio faltante tanto no 1º semestre, quanto no 2º semestre de 
2020.
  • Há que se destacar ainda que, no estágio on-line, foram ministra-



Núcleo de Trabalhos de Curso

 No 2º semestre de 2020, o Núcleo de Psicopedagogia recebeu 48 novos 
participantes e realizou 189 atendimentos.

Núcleo de Psicopedagogia

das peças recorrentes em exames da OAB, afim de ajudar os acadêmicos a 
estudarem, estando aptos a realizarem a prova. 

  • Em dezembro de 2020, o NPJ encerrou a oferta dos estágios on-li-
ne da FDSM.  As atividades foram disponibilizadas semanalmente, via Portal do 
Aluno, no período de 10/09 até 10/12, totalizando mais de 300 horas de estágio 
oferecidas. 
  • Os alunos, que em razão da pandemia, estavam sem opções de 
realizar o estágio e concluir as horas obrigatórias referente a este, com as ati-
vidades virtuais ofertadas, não só cumpriram com a carga horária, bem como 
tiveram a oportunidade aprimorar seus estudos para o exame da OAB.
  • Por último, em parceria com o TRT da 2ª Região de São Paulo, 
foram disponibilizadas 4 datas para realização de visitas virtuais ao Tribunal, 
oportunizando mais conhecimento aos alunos e também complementação de 
carga horária de estágio.
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 No mês de agosto de 2020, o Núcleo de Trabalhos de Curso realizou as se-
guintes atividades:
  • O NTC conta com duas colaboradoras, que cumprem as formalida-
des da operacionalização de todas as etapas de cada TC e prestam atendi-
mento aos seus usuários via telefone, e-mail, whatsapp e presencialmente.
  • Trabalho presencial e/ou home o�ce, com atendimento normal a 
orientandos e orientadores: mediação individual junto aos orientadores para 
mudanças de modalidades; de orientadores; solicitação de retorno de posta-
gens e outros.
  • Criação dos links para a realização de cada Banca Examinadora 
de TC – gravadas e publicadas no site da FDSM. Realizadas 12 (doze) Bancas 
on-line neste mês.
  • Treinamentos com cada orientando para a apresentação do TC de 
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forma remota, após contatos individuais.
  • Novas Portarias: 004/2020: altera os prazos para cumprimento das 
etapas obrigatórias (diferentes para 6º, 8º e 10º períodos) e novos Calendários 
de Atividades. 005/2020: dispensa as assinaturas dos participantes das Bancas 
Examinadoras on-line na Folha de Aprovação do TC até o retorno presencial. 
Publicados no site da FDSM, com ciência aos respectivos Representantes de 
salas.
  • Reuniões on-line da gestora do NTC com sua equipe e com o cola-
borador William, da equipe da TI, para conhecimento e novas sugestões sobre 
o programa remoto que está sendo construído. Trata-se do Formulário a ser 
inserido no sistema, nos Portais do aluno e dos professores. Ele substituirá o for-
mulário impresso para que os alunos do 6º período escolham on-line o professor 
orientador do TC a partir de outubro do corrente ano. Com este formulário, todo 
o processo de desenvolvimento do TC ficará sistematizado on-line.
 
  No mês de setembro de 2020, o Núcleo de Trabalhos de Curso realizou as 
seguintes atividades:
  • Solicitação à TI para a criação digital do Termo de Formalização 
de Orientação. Disponibilizado aos alunos do 6º período – para início do pro-
cesso de elaboração do Trabalho de Curso (TC). Desde a escolha do orientador 
para início do Projeto de Pesquisa até a postagem do TC habilitado para a 
Banca Examinadora, todo o processo orientando / orientador se dará por meio 
dos respectivos portais. 
  • A documentação de todas as fases do TC, preparação, suporte, 
realização e formalização das Bancas Examinadoras on-line ou presenciais 
continuam sob a responsabilidade do NTC.
  • Reuniões on-line: - com a equipe da TI (ampliação do sistema); 
com orientandos e professores orientadores (Bancas Examinadoras on-line), da 
Gestora do NTC com as colaboradoras Sueli e Rose (assuntos acadêmico admi-
nistrativos do NTC - melhorias contínuas a partir de avaliações institucionais)
  • A Gestora do NTC gravou e postou nos respectivos portais e site da 
FDSM, vídeos explicativos para orientadores e orientandos: - mudanças no for-
mato de escolha de orientador e alerta aos prazos no Calendário de Atividades 
do NTC.
  • Preparadas e realizadas 3 (três) Bancas Examinadoras on-line e 46 
(quarenta e seis orientações) realizadas.
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  • O NTC tem novo endereço: 2º piso do prédio da faculdade, ao lado 
do Salão do Júri – onde ocorrerão as Bancas Examinadoras – quando presen-
ciais.
  
 No mês de novembro de 2020, o Núcleo de Trabalhos de Curso realizou as 
seguintes atividades:
  • Núcleo de TC aberto para atendimento presencial nos três perío-
dos para melhoria contínua de atendimento. Conta com Jovem Aprendiz no pe-
ríodo da tarde.
  • Conferência de postagens de TC’s habilitados para apresentação 
perante Bancas Examinadoras on-line. 
  • Busca conjunta da equipe do NTC para soluções quanto aos desa-
fios para o cumprimento de todos os procedimentos relacionados aos TC’s – 
alterações de modalidades e encaminhamento de requerimentos e notifica-
ções.
  • Contato via WhatsApp / e-mail e telefone - intermediando conta-
tos entre orientandos e orientadores para solução de dificuldades.
  • Treinamentos de todos os orientandos para apresentação perante 
Bancas Examinadoras, como notificados pelo NTC.
  • Suporte efetivo da Gestora do NTC nas bancas on-line. Foram 
organizadas, realizadas, acompanhadas como suporte tecnológico e certifica-
das: 65 (sessenta e cinco) Bancas Examinadoras on-line e 198 (cento e noventa 
e oito orientações) realizadas e registradas formalmente.

 No mês de dezembro de 2020, o Núcleo de Trabalhos de Curso realizou as 
seguintes atividades:
  • Atendendo solicitações / demandas de orientandos, contatamos 
vários professores e abrimos possibilidades para horários para apresentações 
perante Bancas Examinadoras.
  • Envolvimento de gestora e colaboradoras do NTC no sentido de 
que todas as Bancas Examinadoras agendadas on-line acontecessem confor-
me solicitação de orientandos e Professores orientadores.
  • Realizados testes e treinamentos de todos os envolvidos para 
apresentações como agendadas.
  • Foram agendadas, organizadas, testadas, grupos no WhatsApp 
criados para cada banca e realizadas com acompanhamento contínuo do NTC
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como suporte tecnológico. Foram certificadas e fotografadas: 79 (setenta e 
nove) Bancas Examinadoras on-line e 102 (cento e duas orientações). Todas 
registradas formalmente, com a presença de três membros (Professores da 
FDSM; mestrandos da FDSM e Professores externos convidados)
  • Realizações de mais 6 (seis) Bancas on-line até o dia 21 /12.
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