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1.

Apresentação

Olá, Calouro(a),
O Centro Acadêmico Afonso Pena parabeniza e dá boas-vindas a você por
agora fazer parte da Faculdade de Direito da UFMG ou, como é carinhosamente chamada,
a Vetusta Casa de Afonso Pena.
Pelos próximos 5 anos um horizonte de múltiplas experiências abrirá à sua
frente, experiências essas que só a

Federal Mineira, sendo

qualidade, consegue proporcionar. Indo muito além do

pública, gratuita e de

ensino, pesquisa e extensão,

revela-se como estandarte de uma das melhores formações humanísticas que é
indispensável para você enquanto futuro jurista, cidadão e ser humano.
E o apelido carinhoso representa muito bem o que é a nossa Faculdade:
Vetusta, antiga. Fundada em 1892, a Casa de Afonso Pena, na época chamada de
Faculdade Livre de Direito, foi pioneira na formação de inúmeros juristas mineiros célebres
que participaram ativamente da construção do pensamento jurídico de nosso país e que
ecoaram por todo o mundo.
O seu nome não apenas representa o seu pioneirismo no âmbito da produção
acadêmica ou científica, mas também é símbolo de resistência e de luta pela Democracia,
pela Justiça, pela Liberdade e pela Dignidade Humana. Ser hoje Estudante de Direito da
UFMG significa receber o legado de uma instituição que foi e é pedra de esquina nos mais
variados momentos da história brasileira ou nos mais diversos setores da nossa
Sociedade.
Esse legado continua e continuará sempre de pé, com a ajuda de seus alunos,
professores, e agora você. Será um prazer poder te acompanhar.
Para ajudá-los nessa jornada compilamos neste manual as falas de Zé Gotinha
numa Comissão Parlamentar de Inquérito em que o querido mascote revelou todos os
segredos da Vetusta Casa de Afonso Pena e da UFMG, com revelações bombásticas para
nenhum calouro botar defeito.

2.

A UFMG
História

A UFMG, criada em 07 de setembro de 1927, é a mais antiga universidade do
estado. Com o nome Universidade de Minas Gerais (UMG), uma entidade privada subsidiada
pelo Estado, a instituição reunia quatro escolas de ensino superior que existiam em Minas
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Gerais: a Faculdade Livre de Direito (1892), a Escola Livre de Odontologia (1907), a
Faculdade de Medicina (1911) e a Faculdade de Engenharia (1911). Em 1942, foi
desapropriada uma fazenda na região da Pampulha, onde seria o campus da universidade e,
a partir de 1947, as obras se iniciaram. Em 1949, a UMG foi federalizada e em 1965 passou a
adotar o nome Universidade Federal de Minas Gerais.
No total, a instituição abriga 15 unidades acadêmicas que oferecem mais de 70
cursos de graduação. Ocupando sempre as primeiras posições dos rankings universitários,
a UFMG é uma autarquia federal, mantida pela União e dotada de autonomia
didático-científica, administrativa, disciplinar, financeira e patrimonial.
A Faculdade de Direito e Ciências do Estado, fundada como Faculdade Livre de
Direito em 1892, é anterior até mesmo à fundação da Universidade de Minas Gerais (hoje
UFMG). Sob a liderança de Afonso Pena, presidente de Minas Gerais à época, a Faculdade
foi fundada em 10 de dezembro de 1892, em uma das salas da Câmara dos Deputados,
em Ouro Preto, então capital do estado. Afonso Pena foi também o primeiro diretor da
unidade, motivo pelo qual a Faculdade é conhecida como “Vetusta Casa de Afonso Pena”.
A Faculdade foi anexada à UFMG na fundação desta, em 1927.
Em 1898, a sede da Faculdade foi transferida para Belo Horizonte. Primeiro
ocupou um prédio na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Cláudio Manuel. Em 1901, a
sede passou a ser um edifício na Praça da República, hoje Praça Afonso Arinos. Em 1958,
o edifício, cuja réplica de sua fachada está exposta hoje no prédio da Biblioteca da
Faculdade, foi demolido. No lugar do antigo prédio, surgiram os edifícios Villas-Bôas e
Valle Ferreira e em 1998, foi inaugurado o edifício da biblioteca.
Em meados de 2008, começaram as discussões para a transferência da
Faculdade para o campus Pampulha, mas o projeto encontra-se paralisado.
No primeiro semestre de 2009, além de Direito, a unidade passou a ofertar o
curso de graduação em Ciências do Estado, após adesão ao Programa de Apoio ao Plano
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo
governo do ex- presidente Lula. Assim, é costumeiro que a unidade seja chamada de
Faculdade de Direito e Ciências do Estado (FDCE).
Com a pandemia da Covid-19, a Faculdade se encontra fechada no
momento, admitindo a entrada de alunos apenas para tratar de assuntos
pontuais. Nesse tempo, a Faculdade sofreu reformas e modificações estruturais, como o
terceiro andar, o famoso Território Livre, que teve seu piso trocado e sofreu outras
melhorias pontuais. Agora a Faculdade nos espera, solitária e vazia, mas aguardando os
dias em que seus corredores e salas de aula estarão cheios mais uma vez, só nos resta
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esperar o momento em que seus portões se abrirão para todos novamente.

Fundação Mendes Pimentel (FUMP)
A FUMP é uma fundação privada com personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à
UFMG. A Fundação tem como finalidade o desenvolvimento, gestão e custeio de
programas de assistência estudantil que proporcionem alimentação saudável, moradia
adequada, assistência à saúde, aquisição de material escolar e amparo financeiro, entre
outros.

Restaurante Universitário (RU) ou Bandejão
Com acesso pela Avenida Álvares Cabral, no horário do almoço, e pela entrada
interna no segundo andar do edifício

Valle-Ferreira (de frente para a porta principal da

biblioteca), no horário do jantar, o Bandejão, como é chamado o RU, funciona de segunda
a sexta-feira (exceto feriados) e oferece refeições com preço subsidiado. Em seu
funcionamento usual, o almoço é servido das 11 às 14 horas (visitantes podem acessar
a partir das 13h) e o jantar, das 17h30 às 19 horas. Aos sábados, à exceção dos feriados,
o estudante pode acessar o bandejão do campus Saúde, que fica na Avenida Alfredo
Balena, 190, perto da Faculdade de Direito, e funciona das 11h30 às 13h00. Os
estudantes podem acessar o Bandejão portando a carteirinha que recebem no momento
da matrícula (ou comprovante de matrícula e documento oficial de identidade) e pagando
o valor cobrado, se for o caso.
O valor das refeições no RU é estipulado segundo as categorias a seguir
apresentadas:

Estudante Fump – nível I

Gratuito

Estudante Fump – níveis II e III

R$1,00

Estudante Fump – nível IV-A

R$2,00

Estudante Fump – nível IV-B

R$2,90

Estudantes não assistidos pela Fump

R$5,60

Visitantes

R$11,50
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Atenção: Devido à covid-19, aliado à etapa que a UFMG se encontra, os
restaurantes podem ou não estar abertos. Consulte os sites oficiais da FUMP
(http://fump.ufmg.br/) ou da UFMG (https://ufmg.br/), bem como suas redes
sociais, para mais informações sobre a questão.

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG é responsável pela proposição,
organização e coordenação de ações que assegurem as condições de acessibilidade
necessárias ao ingresso, permanência, participação e autonomia de pessoas com
deficiência no âmbito da instituição. O Órgão fica localizado no Cad 1, sala 213, no
campus Pampulha e pode se contatar através do número (31)3409-3927, ou pelo email
nai@ufmg.br.
As atividades do NAI não foram interrompidas pela pandemia de
COVID-19, ocorrendo em regime remoto via email ou através do Whatsapp: (31)
98441-2308.

3.

FDCE:VETUSTA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Congregação
A Congregação é o órgão de deliberação superior e de supervisão da política de
ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Faculdade e está localizada no segundo andar
do Edifício Villas-Bôas.
Dentre outras atribuições, o órgão é responsável por organizar o processo
eleitoral para nomeação do Diretor e Vice-Diretor, elaborar e aprovar resoluções que
regulem

o

funcionamento

acadêmico

e

administrativo

da

unidade,

eleger

os

representantes da Faculdade para o Conselho Universitário e o CEPE, elaborar a proposta
orçamentária da unidade e julgar os recursos que lhe forem interpostos.

Diretoria
A Diretoria é o segundo órgão de administração da Faculdade e é exercida pelo
Diretor e Vice-Diretor, que são responsáveis por supervisionar os programas de ensino,
pesquisa e extensão e a execução das atividades administrativas na área da unidade.
O Diretor e o Vice-Diretor são escolhidos pelo Reitor a partir da lista tríplice
organizada pela Congregação por meio de processo eleitoral. O mandato de ambos é de
quatro anos, sendo permitida uma recondução para cada.
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O Diretor tem a atribuição de atuar como principal autoridade administrativa
da Faculdade, devendo supervisionar as atividades didático-científicas e dirigir os serviços
administrativos, finanças e patrimônio. O Vice-Diretor deve substituir o Diretor quando
necessário e colaborar com o Diretor, além de desempenhar as funções que lhe forem
delegadas. O gabinete do Diretor localiza-se no 2º andar do Edifício Villas-Bôas, em frente
à Sala da Congregação; o do Vice fica no 3º andar do mesmo prédio.

Departamentos
Nossa

Faculdade

adotou

a

estrutura

departamental

como

forma

de

organização. O Departamento é o órgão de lotação de professores para objetivos comuns
de ensino, pesquisa e extensão, sendo a estrutura responsável por ofertar as atividades
acadêmicas curriculares.
Na
Direito

unidade,

temos

os

seguintes

Departamentos:

Departamento

de

e Processo Penal (DIN), Departamento de Direito e Processo Civil e Comercial

(DIC), Departamento de Direito Público (DIP) e Departamento de Direito do Trabalho e
Introdução ao Estudo do Direito (DIT). Estão todos localizados no nono andar do Edifício
Villas-Bôas.
Cada um é dividido em dois outros órgãos, uma Câmara Departamental e
Assembleia Departamental, sendo que esta exerce funções consultivas em relação àquela,
além de eleger o Chefe e o Subchefe.

Colegiados
A coordenação didática de cada curso da Vetusta é exercida por um Colegiado.
Desse modo, temos três colegiados: Colegiado do curso de Direito, Colegiado do
curso de Ciências do Estado e Colegiado de Pós-Graduação.
Os órgãos são responsáveis por orientar e coordenar as atividades do curso,
elaborar o respectivo currículo e decidir as questões referentes à matrícula, reopção,
dispensa e transferência, dentre outras atribuições.
Cada Colegiado tem um Coordenador e um Subcoordenador, eleitos pelo
respectivo órgão, além de representantes de cada Departamento e três representantes
discentes nomeados pelo CAAP. O Colegiado de Coordenação Didática do Curso de
Graduação

em

Direito

(COLGRAD)

está

localizado

no

quarto

andar

do

Edifício

Valle-Ferreira.
Para todas as informações sobre o Colegiado do curso de Direito, acesse:
https://www2.ufmg.br/direito.

Seção de Ensino
A Seção de Ensino é um órgão subordinado ao Colegiado, com quem divide o
quarto andar do Edifício Valle-Ferreira. Tem como função o atendimento e orientação aos
estudantes da Faculdade, além da comunidade externa, sendo responsável pela emissão
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de documentos como Histórico Escolar e Declaração de Matrícula e, ainda, pelo
lançamento e atualização de dados acadêmicos dos alunos a cada semestre.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
Percurso de Integração
Nos termos da Resolução nº 14 do COLGRAD, que regulamenta os percursos
de integralização do curso de graduação em Direito da UFMG, o aluno pode optar entre
dois percursos para integralizar sua grade curricular. O primeiro é o bacharelado com
formação livre (FL) e o segundo é o bacharelado com formação complementar aberta e
formação livre (FCA+FL).
A formação livre (FL) é constituída por atividades acadêmicas curriculares de
livre escolha do estudante, em qualquer curso de graduação da UFMG. A formação
complementar aberta (FCA) é constituída por atividades acadêmicas curriculares que
podem ser realizadas em áreas afins ao Direito, de escolha do aluno e sob a orientação de
um Orientador Acadêmico a partir de um plano de estudos a ser aprovado pelo COLGRAD.
Ao se matricular no curso de graduação em Direito, o estudante estará
automaticamente vinculado ao percurso de integralização bacharelado com formação livre
(FL), considerado percurso padrão na Faculdade.
Para

alterar

o

percurso

padrão

(FL)

para

o

percurso

de

Formação

Complementar Aberta e Formação Livre (FCA+FL), o estudante deve se manifestar por
meio de formulário próprio a ser protocolizado na secretaria do COLGRAD, podendo fazer
isso desde a matrícula no 2º período até o acerto de matrícula presencial no 10º período.
No percurso padrão, para integralizar sua grade curricular, é exigido do
estudante o cumprimento das seguintes atividades: 189 créditos (2.835 h/a) em
disciplinas obrigatórias; 20 créditos (300 h/a) em disciplinas optativas do currículo do
curso de bacharelado em Direito; e 4 créditos (60 h/a) em atividades acadêmicas
curriculares eletivas de sua livre escolha, em qualquer curso de graduação da UFMG.
No

bacharelado

com

formação

complementar

aberta e formação livre

(FCA+FL), o aluno deve cumprir as seguintes atividades: 189 créditos (2.835 h/a) em
disciplinas obrigatórias; 10 créditos (150 h/a) em disciplinas optativas do currículo do
curso de bacharelado em Direito; 16 créditos (240 h/a) em atividades acadêmicas
curriculares eletivas, sendo 12 créditos (180 h/a) referentes à formação complementar
aberta e 4 créditos (60 h/a)referentes à formação livre.
Em qualquer percurso, o estudante deve ainda cumprir as cargas horárias
mínimas de atividades complementares de graduação (ACG) e de estágio, além de
elaborar e defender o trabalho de conclusão de curso (TCC).
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Disciplinas
Cada disciplina do curso tem sua carga horária medida em “créditos”, cada um
corresponde a 15 horas-aula. Para integralizar totalmente o curso, é necessário fazer
disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas.
●

Disciplinas Obrigatórias são aquelas consideradas imprescindíveis a

qualquer aluno do curso, então todos devem necessariamente cursá-las para obter o
diploma;
●

Disciplinas Optativas são aquelas que podem ser cursadas por livre

escolha do estudante, mas que estão previstas no currículo do curso de Direito;
●

Disciplinas Eletivas ou de formação livre também podem ser cursadas

por livre escolha, mas não estão previstas no currículo do curso de Direito e sim em
outros cursos da UFMG;
●

Disciplinas Isoladas são destinadas às pessoas da comunidade externa,

que podem se matricular em determinadas disciplinas do curso.
Versão curricular: Ao ser matriculado, o estudante estará vinculado a uma
versão curricular do curso de Direito, que comporta a seguinte grade curricular
de disciplinas obrigatórias no percurso:
Período

Disciplinas obrigatórias

1º Período

Teoria do Estado I, Introdução à Ciência do Direito, História do Direito,
Antropologia Jurídica, Economia e Introdução à Filosofia: Ética.

2º Período

Teoria Geral do Direito Privado I, Direito Penal I, Teoria da Constituição,
Teoria do Estado II, Sociologia Jurídica e Teoria Geral do Direito.

3º Período

Teoria Geral do Direito Privado II, Direito Penal II, Direito Constitucional
I, Filosofia do Direito, Instituições de Direito Romano e Psicologia Jurídica.

4º Período

Direito Empresarial I, Direito Civil I, Direito Penal III, Direito Internacional
Público, Direito Constitucional II e Metodologia de Pesquisa em Direito.

5º Período

Direito Empresarial II, Direito Civil II, Direito Processual Civil I, Direito
Penal IV e Direito Processual Penal I.

6º Período

Direito Civil III, Direito Civil IV, Direito Empresarial III, Direito Processual
Civil II, Direito Processual Penal II, Direito Financeiro e Hermenêutica
Jurídica.

7º Período

Direito Processual Civil III, Direito Civil V, Direito Administrativo I, Direito
Tributário I e Direito do Trabalho I.

8º Período

Direito Processual Civil IV, Direito Civil VI, Direito Tributário II, Direito
Administrativo II, Direito Econômico I, Trabalho de Curso I e Direito do
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Trabalho II.
9º Período

Direito Empresarial IV, Direito Civil VII, Direito Administrativo III, Direito
Internacional

Privado,

Direito

Econômico

II,

Controle

de

Constitucionalidade, Trabalho de Curso II e Direito Processual do
Trabalho.
10º Período

Trabalho de Curso III.

No primeiro período, “Economia” e “Introdução à Filosofia: Ética” são cursadas
no campus Pampulha, às terças e quintas, quando no formato presencial das aulas. As
demais disciplinas obrigatórias são todas cursadas na Faculdade de Direito.

Outros requisitos para integralização
Como supracitado, além da carga horária de disciplinas obrigatórias, optativas
e eletivas, é necessário cumprir horas de estágio obrigatório e ACG e elaborar um TCC.

Atividade Complementar de Graduação (ACG)
As atividades complementares de graduação são definidas como atividades que
“propiciam conhecimento relevante para o processo ensino-aprendizagem em Direito,
conforme os critérios de interdisciplinaridade e de flexibilização curricular” (§ 1º do art. 1º
da Resolução COLGRAD nº 15, de 20 de março de 2012). O aluno optante pelo percurso
bacharelado com formação livre (FL) deverá cumprir 150 h/a de ACG, o que corresponde
a 10 créditos. O aluno optante pelo percurso bacharelado com formação complementar
aberta e formação livre (FCA + FL) deverá cumprir 120 h/a de ACG, o que corresponde a
8 créditos. Cada estudante precisa cumpri-las, em, pelo menos, duas atividades
diferentes. Devido à situação extraordinária da pandemia da COVID-19, as atividades
complementares realizadas de formato online são também regulamentadas, sendo
possível usufruir delas para a contagem de ACG necessária. São elas:

Atividade

Máximo

De

Máximo

Créditos

De Carga

Atribuíveis

Horária
Atribuída

Iniciação à docência-monitoria-, à

08

120

pesquisa, à extensão ou
similares.
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Participação em eventos

06

90

Mostra das Profissões

02

30

02

30

08

120

Ensino à Distância

04

60

Grupos de Estudos

08

120

02

30

Cursos de línguas

08

120

Publicação científica

06

90

Concurso de monografias

06

90

06

90

Cursos de informática

02

30

Atuação junto à diretoria do CAAP

02

30

Atuação junto à direção da AAA

01

15

Atuação junto à diretoria do CRT

01

15

01

15

02

30

01

15

Participação

em

sessões

de

defesa de trabalho acadêmico
Disciplinas eletivas, isoladas ou
equivalentes

Integração

com

a

pós- graduação

Apresentação

de

trabalho

em

evento científico

Representantes

de

turma

(titulares e suplentes)
Representação discente junto aos
órgãos colegiados

da

Universidade
Participação como membro de
Conselho de Sentença junto ao
Tribunal do Júri

Estágio Obrigatório
O estágio é uma oportunidade para o estudante exercer a prática jurídica sob a
supervisão de profissionais mais experientes. O estágio curricular obrigatório é realizado a
partir do 6º período, podendo ser cumprido em um semestre ou estar distribuído ao longo
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dos cinco últimos períodos. Qualquer estágio realizado antes do 6º período não terá
validade para fins de estágio curricular obrigatório. Com a pandemia do coronavírus e a
transposição para o ERE, os estágios obrigatórios realizados de formato “home office” se
encontram regularizados, contando para as horas de estágio obrigatório necessárias.
O registro do estágio e a retirada da documentação necessária devem ser
feitos com muita atenção aos prazos e funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica. A
carga horária necessária de estágio é de 360 horas.

Núcleo de prática Jurídica (NPJ)
O NPJ, órgão vinculado ao Colegiado de Graduação, é responsável pela
coordenação do estágio supervisionado e do orientado e demais atividades práticas e
teóricas necessárias à implementação do estágio obrigatório. Além disso, o órgão tem
como função supervisionar, articular e promover as atividades de prática jurídica.
O NPJ é supervisionado por um Colegiado, formado por um Coordenador,
Subcoordenador, um professor de um cada um dos departamentos, pelo Chefe da Divisão
de

Assistência

Judiciária

(DAJ),

por

representantes

discentes

e

dos

técnico-administrativos. O Núcleo está situado no oitavo andar do Edifício Villas-Bôas.
OBS:

conforme

a

resolução

número

3

do

COLGRAD,

entende-se

por

estágio supervisionado aquele desenvolvido pelo aluno em entidades conveniadas, com
observância dos requisitos legais. Por outro lado, entende-se por estágio orientado aquele
desenvolvido pelo aluno em projetos de extensão vinculados à Faculdade de Direito e sob
orientação imediata de professor da unidade.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
O TCC compõe a grade curricular obrigatória do curso e é desenvolvido em três
etapas diferentes.
No 8º período, o estudante precisa matricular-se em uma disciplina chamada
Trabalho de Curso I, escolher um tema, um professor-orientador (que pode ser um
professor efetivo, substituto, aposentado ou, em alguns casos, externo à faculdade) e
elaborar o projeto da monografia que pretende defender.
No 9º período, a disciplina é Trabalho de Curso II, ao final da qual o estudante
deverá depositar exemplar de sua monografia (e, a partir desse momento, ela não pode
mais sofrer alterações) com aprovação e nota do orientador.
Por fim, no 10º período, cursando Trabalho de Curso III, o graduando
precisará apresentar seu trabalho diante de uma banca formada por seu orientador e dois
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membros indicados por este, que lhe atribuirá uma nota.
A entrega e apresentação de trabalhos no formato virtual, necessário devido a
pandemia, agora se encontra regularizada e possível para qualquer aluno terminando a
graduação.

Formação Transversal
Com a necessidade de garantir a oferta de alternativas de formação
complementar acessíveis aos alunos e de aumentar a oferta de atividades acadêmicas de
formação livre, além de outros objetivos, a UFMG regulamentou a Formação Transversal,
que consiste em um conjunto de atividades curriculares com alguns requisitos, como
carga horária mínima de 360 horas-aula, abordagem de um tema específico e
acessibilidade a alunos de todos os cursos, dentre outros.
As atividades que compõem a formação transversal têm o propósito de
assegurar ao estudante uma visão crítica e aprofundada em relação à temática,
relacionada a grandes questões do país e da humanidade. Além disso, elas podem ser
utilizadas para a integralização de créditos correspondentes à carga horária de Formação
Complementar Aberta (FCA).
O aluno que integralizar às 360 horas-aula em uma formação transversal tem
direito a um Certificado de Conclusão. A adesão à formação transversal deve ser feita
mediante solicitação na terceira fase da matrícula (matrícula em disciplinas de formação
livre).

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
O Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade é o mais antigo em
funcionamento do país. O curso de Doutorado foi criado em 1931 e o de Mestrado, em
1976. Hoje o programa reúne diversos docentes que pesquisam na Área de Concentração
“Direito

e

Justiça”.

Desenvolvimento

no

São

quatro

suas

linhas

de

pesquisas:

Poder,

Cidadania

e

Estado Democrático de Direito; Direitos Humanos e Estado

Democrático de Direito: fundamentação, participação e efetividade; História, Poder e
Liberdade; e Estado, Razão e História.
Para ingressar nos cursos de pós-graduação em Direito na UFMG, é necessário
ser aprovado em processo seletivo realizado anualmente, com ofertas de vagas para
orientação em projetos de dissertações (mestrado) e teses (doutorado) de alunos por
docentes do corpo permanente.
Além de outros requisitos para se inscrever no processo seletivo, é necessário
ter um diploma (ou equivalente) de graduação (ou comprovar que a concluirá antes do
registro acadêmico na pós-graduação) e desenvolver um projeto de pesquisa dentro das
linhas disponíveis. O processo consiste em uma prova escrita, com caráter eliminatório,
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em uma prova oral, com caráter eliminatório e classificatório, e em uma prova
instrumental de língua estrangeira, de caráter eliminatório.

4. NORMAS GERAIS
As Normas Gerais de Graduação são um conjunto de dispositivos que
regulamentam a estrutura e funcionamento dos cursos de graduação da UFMG. As normas
vigentes foram aprovadas por meio de Resolução do CEPE (Resolução Complementar nº
01, de 20 de fevereiro de 2018). Promovendo sensíveis alterações no que era estabelecido
nas Normas Gerais de Graduação anteriores, as novas normas entraram em vigor no
segundo semestre de 2018 e estão em fase de implementação, razão pela qual é possível
que os alunos verifiquem futuras modificações no curso. Além disso, a Resolução do CEPE
N°25/2020 de 27 de julho de 2020 estabeleceu as diretrizes essenciais do Ensino Remoto
Emergencial (ERE).

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO

Desempenho acadêmico
Para ser aprovado em uma disciplina, o estudante precisa, ao longo do
semestre, ter frequência mínima de 75% às aulas e obter no mínimo 60 pontos nas
avaliações realizadas. A pontuação final é medida em escala de 0 a 100 e graduada em
conceitos de “A” a “F”. Na modalidade de ensino remoto a exigência de frequência foi,
contudo, suspensa na UFMG.

A

B

C

D

E

F

Excelente

Ótimo

Bom

Regular

Fraco

Insuficiente
0 a 39

90 a 100

80 a 89

70 a 79

60 a 69

40 a 59

pontos ou

pontos

pontos

pontos

pontos

pontos

infrequente

Aferição do desempenho acadêmico
O desempenho é apurado por atribuição de pontos cumulativos em avaliações
em uma escala de 0 a 100, sendo que nenhuma avaliação parcial pode ter valor acima de
40 pontos. O professor tem o prazo de divulgar as notas das avaliações parciais até uma
semana antes das avaliações finais.
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Segunda chamada
A segunda chamada é a aplicação de uma nova avaliação para os alunos que,
comprovadamente, não puderem comparecer à avaliação aplicada. Para isso, precisará
requerer, por escrito, juntamente com a comprovação do motivo, no Departamento a que
faz parte seu professor, até cinco dias após a realização da avaliação. O professor terá
mais cinco dias para avaliar o pedido e, em caso de indeferimento ou ausência de
manifestação, um recurso deverá ser encaminhado ao Plenário do Colegiado de
Graduação, que decidirá em definitivo no prazo de 10 dias.
Antes de enfrentar toda essa burocracia, o ideal é procurar o professor da
disciplina, já que, na maioria das vezes, é possível firmar um acordo verbal. Em todo
caso, o Colegiado considera “motivo justo”: doença do aluno, atestada pelo Serviço
Médico da Universidade (SAST); falecimento do cônjuge, companheiro, parente em linha
reta ou colateral, madrasta ou padrasto, enteado ou menor sob guarda ou tutela do
aluno; nascimento de filho, se ocorrido até cinco dias antes da aplicação do exame; e
acidente

ou

circunstância

de

força

maior,

que impossibilite a presença do aluno à

avaliação.
OBS: Texto reproduzido conforme aos artigos do capítulo três da RESOLUÇÃO nº 02, DE 14 DE MAIO DE 1999 do Colegiado da
faculdade de
direito:https://colgrad.direito.ufmg.br/wpcontent/uploads/2018/12/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-02-REGULAMENTA-A-AFERI%C3%87%C3
%83O-DO- APROVEITAMENTO-ESCOLAR.pdf.

Revisão de notas
O aluno pode pedir a revisão das notas que discordar no prazo de 5 dias
contados da divulgação das notas. O pedido deve ser feito por meio de requerimento
escrito e fundamentado, dirigido ao respectivo professor, que deve se manifestar no prazo
de 5 dias. Caso o professor não revise a nota ou não se manifeste, o aluno pode solicitar
por escrito ao Chefe do Departamento, no prazo de 5 dias, o reexame da avaliação, que
será julgado pela Comissão Revisora, que decidirá de forma irrecorrível em 5 dias. A
Comissão pode alterar a nota ou anular a questão. Importante ressaltar que não podem
ser revistas avaliações feitas a lápis. Por fim, vale dizer, é mais fácil tentar resolver a
situação informalmente com o professor. É recomendável recorrer às outras medidas
somente se necessário.
OBS: Texto reproduzido conforme aos artigos do capítulo quatro da RESOLUÇÃO Nº 02, DE 14 DE MAIO DE 1999 do Colegiado da
faculdade de
direito:https://colgrad.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/12/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-02-REGULAMENTA-A-AFERI%C3%87%C3%83O-DO-APROVEITAMENTOESCOLAR.pdf.
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Exame especial
O Exame Especial é uma atividade avaliativa aplicada com o intuito de
possibilitar a melhoria da nota final obtida pelo aluno em uma disciplina. Após a aprovação
das novas Normas Gerais de Graduação, apenas os alunos que obtiverem conceito E em
alguma disciplina poderão realizar a avaliação. Com o exame, a nota final na disciplina
será igual a 60 caso seja maior que a nota obtida no semestre. Se a nota no exame for
menor que 60 e maior que a nota semestral, a nota do exame prevalecerá. Por fim, se a
nota do exame especial for menor que a do semestre, então esta prevalecerá.
Nas disciplinas que compõem o Departamento de Direito e Processo Civil e
Comercial (DIC) não será aplicado o exame. O Departamento ainda criou um Grupo
Especial de Trabalho que avaliará os resultados das avaliações das disciplinas por 2 anos e
após poderá propor nova metodologia.
O Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito
(DIT), o Departamento de Direito e Processo Penal (DIN) e o Departamento de Direito
Público (DIP) mantiveram a aplicação do exame especial em disciplinas obrigatórias e
optativas.

Tempo máximo de integralização
O tempo máximo de integralização do curso de Direito é 17 semestres, o que
equivale a 8 anos e meio. Isso significa que o aluno de Direito deve concluir seu curso em
até 8 anos e meio. Esse prazo ainda é relevante na consideração de autorização de
trancamentos, determinação de desligamento da UFMG, mudança de turno, reopção,
transferência, continuidade de estudos, e obtenção de novo título.

Nota Semestral Global (NSG)
A cada período letivo é atribuída a Nota Semestral Global (NSG) ao aluno. A
NSG é expressa como um número com precisão de duas casas decimais e corresponde à
média das notas ponderadas pelo número de créditos da disciplina, obtidas nas atividades
do período letivo. Esse índice pode ser levado em consideração em processos seletivos
dentro da faculdade e na prioridade para obter matrícula em disciplinas, e fica registrado
no histórico do aluno.
O cálculo, portanto, é (NSG=):
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Exemplificando: no primeiro período há seis disciplinas obrigatórias, quatro delas
correspondem a 4 créditos e duas a 2 créditos. Imagine as seguintes notas nas disciplinas
A, B, C, D, E e F, respectivamente, sendo as quatro primeiras correspondentes a 4
créditos e as demais, a 2 créditos: 100, 90, 80, 70, 60 e 50. O resultado será o seguinte:

Trancamento de matrícula
O estudante pode solicitar trancamento parcial ou total da matrícula, tendo
direito a um trancamento total sem apresentação de justificativa, sendo vedada a
concessão ao estudante no primeiro período letivo, após o ingresso na graduação. O
trancamento total pode ser solicitado em até 30 dias após o início do período letivo, para
os casos de trancamento sem justificativa referente ao período em curso; em até
30

dias

após

a ocorrência do fato que gerou a justificativa e antes da data de

encerramento do período letivo, também para casos referentes ao período em curso e a
qualquer tempo, referentes a período letivo não iniciado. No período do ERE o
requerimento de trancamento de matrícula foi disponibilizado na plataforma SIGA
(acessada pelo MinhaUFMG) na aba “Meus Requerimentos e Ocorrências”.
Além disso, tem direito de trancamento parcial sem justificativa limitado a 5
trancamentos, em todo o curso. Os prazos para a realização dessa modalidade de
trancamento são definidos pelo Colegiado do Curso.
Durante o ERE, os limites estão mais flexíveis. Dessa forma, os trancamentos
totais e parciais realizados com a justificativa “Pandemia” não serão contabilizados no
número máximo permitido.

Desligamento
O estudante pode ser desligado da UFMG, perdendo seu vínculo nos seguintes
casos, dentre outros: ultrapassar o tempo máximo de integralização, atingir NSG menor
que 50 em
estabelecido;

3

períodos,

consecutivos ou não; não efetivar a matrícula no prazo

ser infrequente em disciplinas que correspondam a mais de 50% dos

créditos em que estiver matrícula no período letivo.
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Ausência Docente - O professor falta demais?

As faltas dos professores devem ser anotadas em notificação específica que se encontra em
poder dos representantes. As notificações serão obtidas junto ao Conselho de Representantes
de Turma. A notificação de ausência deve ser preenchida mesmo que o professor tenha
justificado e enviado monitor e/ou atividades. Nesses casos é preciso explicar a situação no
relatório. É importante, também, que testemunhas a assinem e que o documento seja enviado
ao CRT.

Aulas lecionadas por Estagiário Docente?

Nos termos do Regulamento do Programa de Pós-Graduação da Unidade, o estagiário docente
não deve atuar como professor, apesar de ter como uma de suas funções ministrar aulas
práticas e teóricas, sendo sempre auxiliado por seu orientador ou por professor por ele
designado. Deve haver planejamento das aulas aprovado pelo colegiado. As disciplinas
ministradas pelo estagiário devem estar de acordo com a matéria, a linha e a área de atuação
do

pós-graduando.

Qualquer

inadequação

relacionada

ao

estágio

docente

deve

ser

encaminhada
pelo representante ao CRT que discutirá caso a caso e buscar solucioná-lo.

Atrasos de professores?

Quando os professores atrasam 30 minutos é necessário o preenchimento de Notificação de
Atraso, que estará em posse do representante que a obterá junto ao CRT. O objetivo, nesses
casos, é impedir que as aulas percam em qualidade por causa dos atrasos, além de possibilitar
melhor análise da adequação da carga horária à disciplina. Os casos serão analisados pelo CRT
em reunião específica para o caso. Serão levados em consideração o plano de ensino do
professor, a qualidade das aulas e o relacionamento do professor com a turma.

Descumprimento do programa curricular?
O CRT fará reuniões específicas que visam o acompanhamento do cumprimento dos programas.
É de extrema importância que os alunos observem as aulas ministradas e sua concordância
com o cronograma durante as aulas e passem informações para o representante, que levará
adiante a informação, que será apurada.
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Falta de Ética e Abuso de Autoridade:

Em diversos momentos pudemos observar a ineficácia do meio institucional para resolução de
problemas em nossa faculdade. Como alternativa ao problema criamos um passo a passo que
visa à obtenção de soluções por meio do diálogo e, em último caso, do meio institucional.

●

Primeiro Passo: Da demanda.

🡺 O problema, se universal, ou seja, referente a toda a turma, pode ser tratado
pelo representante sem demanda expressa, mas tácita.;
🡺 Caso o problema seja individual, como um aluno que se sinta humilhado, por
exemplo, é necessário que o discente tenha interesse em resolver o problema –
lembrando que nada impede o representante de conversar com o aluno sobre o
assunto.

●

Segundo Passo: Diálogo com o professor.
🡺 O representante deve aproximar-se do professor mostrando interesse em
solucionar o problema através do diálogo. Esclarecendo-se a situação e o
desconforto gerado espera-se compreensão do professor e, assim, a resolução do
problema. É importante saber o que seria uma solução aceitável para a parte
afetada. Um simples pedido de desculpas pode ser a solução para ambas as
partes. O objetivo é que o caso não se repita e que a situação volte a um nível
saudável.

●

Terceiro Passo: o caso deve ser encaminhado para o CRT.



Se o problema não tiver sido resolvido pelo simples diálogo entre professor e
alunos ou se o representante se sentir desconfortável com a ideia de solucionar o
problema diretamente com o professor, ele pode levar o caso até o CRT. Entre os
membros do conselho haverá “discussão de casos”, momento em que serão
estabelecidas

diferentes

soluções, todas pelo diálogo. A partir de então

representantes de outros períodos como membros do CRT conversarão com o
professor como membros da instituição.

●

Quarto passo: CRT e CAAP.
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Se o professor se demonstrar inflexível, o CRT levará a discussão à reunião junto
ao CAAP e poderá passar para o meio institucional. Procura-se, inicialmente, o
chefe de departamento, para que ele possa tentar resolver o problema.

●

Quinto passo: Institucional.



Caso nem mesmo isso funcione o conflito será encaminhado para os órgãos
superiores responsáveis, quais sejam eles: Conselho Universitário, Diretoria,
Congregação etc.



Além disso, o caso deve ser levado a conhecimento de todo o corpo discente
através de meios adequados como Voz Acadêmica e Urtiga.



SERVIÇOS OFERTADOS NA FACULDADE
Laboratório de Informática
O Laboratório de Informática da FDCE é o espaço, localizado no oitavo andar
do Edifício Villas-Bôas (Prédio da Pós-graduação), onde o estudante pode acessar a
internet em computadores por meio do mesmo login do Minha UFMG. Vale salientar que o
Laboratório conta com máquinas acessíveis para pessoas com algum tipo de necessidade
especial, sendo ajustadas conforme as suas necessidades por algum dos servidores.
O espaço funciona das 09h00min às 21h00min e conta com servidores
responsáveis pela manutenção do espaço e dos serviços de TI da Unidade, estando
sempre dispostos a ajudar e a prover os auxílios necessários, sobretudo, para os alunos
com necessidades especiais.

BIBLIOTECA
A Biblioteca Professor Lydio Bandeira de Melo foi fundada em 1892,
paralelamente à fundação da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais. Atualmente, a
biblioteca conta com um acervo de cerca de 70 mil exemplares. Como não poderia deixar
de ser, é um espaço de estudo, onde deve reinar o silêncio. Além disso, é proibido comer
ou beber dentro de suas dependências.
Todos os livros são cadastrados e possuem um código. Por isso, é importante
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que os alunos não devolvam os livros para suas estantes após os consultarem. Por mais
que você tenha certeza de onde ele estava, pode se enganar e alterar a ordem de
disposição das obras nas prateleiras. A biblioteca disponibiliza mesas próximas às
estantes, onde os livros retirados devem ser deixados. Dessa forma, os funcionários
garantem a correta disposição das obras. Ainda sobre a aquisição, os bibliotecários
organizam periodicamente uma lista de sugestões de obras a serem compradas. E todo e
qualquer usuário da biblioteca pode sugerir nomes de livros e autores. A biblioteca
funciona de 7h às 22h de segunda a sexta.
Com a pandemia de COVID-19, a Biblioteca tem alterado seus estágios de
funcionamento,

confira

no

site

da

Faculdade

ou

no

Instagram

da

Biblioteca

(@bibliotecadireitoufmg) para saber mais.

Empréstimos
Alunos da graduação (mediante apresentação da carteirinha UFMG que
recebem na matrícula) e funcionários da faculdade podem pegar emprestados até cinco
livros e têm 14 dias 31 de prazo para devolução, podendo renovar o empréstimo. Para os
alunos da pós-graduação e professores, a quantidade de livros sobe para sete e o prazo
dobra. O empréstimo especial, realizado no caso das obras da Coleção Reserva, tem a
duração de um final de semana (das 20h30 da véspera de um final de semana ou feriado
até as 08h00 do primeiro dia útil subsequente). As obras da Coleção Memória não são
emprestadas, ficam disponíveis somente para consulta local. No caso dos periódicos, os
empréstimos duram apenas 20 minutos. As bibliotecas da UFMG realizam (cada uma a seu
modo) o empréstimo de férias, que vale dos últimos dias letivos de um semestre aos
primeiros do próximo. A maneira mais fácil de renovar um livro é pela internet, no
www.bu.ufmg.br, das 06h00 às 23h00. Caso não haja nenhuma reserva cadastrada, cada
livro pode ser renovado por até dez vezes.

Renovação
A maneira mais fácil de renovar um livro é pela internet, no www.bu.ufmg.br,
das 06h00 às 23h00. Caso não haja nenhuma reserva cadastrada, cada livro pode ser
renovado por até dez vezes.

Devolução
As bibliotecas da UFMG funcionam interligadas. Assim, você pode realizar a
devolução de uma obra em qualquer biblioteca, que ela retorna à sua de origem. As
únicas exceções são os materiais especiais e aquelas obras de empréstimos especiais.
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Multa
O valor da multa do sistema de bibliotecas da UFMG é de R$1,00 por dia e por
livro, no caso do empréstimo normal; e R$1,00 por hora e por livro nos empréstimos
especiais. A multa deve ser paga no Banco do Brasil por meio de um pagamento de título
ao tesouro da União. O usuário fica impedido de realizar novos empréstimos em qualquer
biblioteca do sistema até regularizar seu débito.

Reserva
As reservas são feitas pela internet e respeitam a ordem cronológica. Quando
um livro reservado é devolvido ao acervo, ele fica disponível por até 48 horas para o dono
da reserva. Depois disso, é devolvido às estantes ou encaminhado ao próximo.

Pergamum
O sistema virtual do site da biblioteca (www.bu.ufmg.br) é bastante fácil de
usar. Através dele, você pode fazer consultas (gerais ou em bibliotecas específicas),
renovações e reservas de obras emprestadas. A princípio, ele está programado para
enviar e-mails aos usuários avisando da proximidade da data de devolução e do retorno
de obras reservadas ao acervo. Esses avisos, entretanto, costumam não chegar às caixas
de e-mails dos usuários. Espere por eles, e pagará multas! É importante manter seus
dados cadastrais sempre atualizados na seção Usuário do sistema e estar atento aos
prazos.

5.

ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES

DIRETÓRIO CENTRAL DE ESTUDANTES (DCE)
O DCE é o órgão máximo de representação dos estudantes de graduação e pósgraduação de todos os cursos da UFMG. Seus membros são eleitos através do voto livre e
facultativo para o mandato de um ano.
O Diretório tem participação fundamental no movimento estudantil e no debate
político regional e nacional, mobilizando os estudantes para as lutas em defesa da
Universidade Pública.
O órgão, além de outros serviços, também emite carteirinhas estudantis que
garantem descontos em espaços culturais. Ademais, o DCE é proprietário da Casa Azul
(Rua Guajajaras, 694), sua antiga sede, localizada a poucos quarteirões da FDCE, tendo
sido reformada no final do ano de 2019 e somando grandes expectativas dos alunos das
unidades do centro por uma reaproximação.
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CENTRO ACADÊMICO AFONSO PENA (CAAP)
O CAAP é o órgão de representação legal dos estudantes de Direito da UFMG,
constituído como associação civil, sem fins lucrativos, e tem como objetivos defender os
interesses desses estudantes, mobilizar a faculdade politicamente em torno de temas
pertinentes para a sociedade e projetar as lutas dos estudantes para além da comunidade
acadêmica. O CAAP questiona os padrões conservadores da Faculdade de Direito e
Ciências do Estado e se compromete com a reforma do ensino jurídico. Cada gestão
possui mandato de um ano e é eleita através de voto livre e facultativo. As reuniões do
CAAP são sempre abertas aos alunos e alunas e qualquer pessoa interessada pode compor
suas diretorias.
O CAAP se destaca por acolher alunas e alunos de diversos perfis, com
diferentes objetivos, e para todos estes o CAAP é um lugar onde há a oportunidade de
crescer, se redescobrir e contribuir para que a faculdade seja um ambiente mais
agradável, inclusivo e envolvido nas causas políticas e sociais.
A sede do CAAP se localiza no 3º andar da faculdade, carinhosamente
chamado de Território Livre José Carlos da Mata Machado, em homenagem a seu
presidente que foi morto pela ditadura militar. O nosso querido Território Livre serve como
ponto de encontro e distração dos estudantes, tão distanciados pela verticalização de
nossos prédios. Esperamos encontrar vocês diversas vezes por lá, onde ocorrerão alguns
de seus melhores momentos na faculdade e até mesmo na vida.

História do CAAP
Fundado em 1908, é a mais antiga entidade estudantil de Minas Gerais, e,
desde então, atuou energicamente em movimentos políticos regionais e nacionais, sempre
defendendo os interesses estudantis, a democracia e a justiça.
Em 1937, com a supressão dos direitos e garantias individuais pela Carta
Autoritária daquele ano, o CAAP trouxe importantes nomes como Afonso Arinos, Pedro
Aleixo e Virgílio de Melo Franco para falarem em um ciclo de conferências sobre
Democracia. Poucos anos depois, em parceria com outras faculdades, organizou uma
mobilização em prol da solidariedade às nações democráticas que participavam da II
Guerra Mundial.
O CAAP tornou-se órgão representativo da faculdade somente em 1953, com a
reforma estatutária a que foi submetido. Até então era tido como organização
lítero-cultural, mais voltada para a promoção de eventos. Inúmeros foram os movimentos
e campanhas em que esteve envolvido, com destaque para “O Petróleo é Nosso”, que
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rendeu a “Torre de Petróleo” na Praça Afonso Arinos em 1958, na comemoração do
cinquentenário do Centro Acadêmico.
Ainda em 1958 foi criada pelo CAAP a Divisão de Assistência Judiciária,
renomada instituição que hoje tanto orgulha nossa faculdade. Já em 1964, com o golpe
ocorrido naquele ano, a Polícia do Exército invadiu a sede e roubou os arquivos do CAAP.
Vários de seus membros foram perseguidos e mortos, dentre eles, José Carlos da Mata
Machado, que dá nome ao pátio do terceiro andar, onde se encontra também uma placa
em sua memória. Ex-presidente do CAAP Mata Machado foi torturado pelo DOI-CODI e
morto em 1973. Mata Machado lutou a favor da Democracia e da Liberdade contra o
regime ditatorial.
A década de 70 foi marcada pela luta para restabelecimento do “Habeas
Corpus” e pela Campanha pela Anistia a partir de 1979. Nesse mesmo ano, o I Encontro
Nacional dos Estudantes de Direito (ENED) trouxe à discussão a volta da Democracia e o
fortalecimento da luta pelo que chamavam de “anistia ampla, geral e irrestrita”.
Na década de 80, o CAAP foi um dos coordenadores das “Diretas Já” em Minas
Gerais. Em 1986, acompanhou a Assembleia Nacional Constituinte. Já em 1992, serviu de
centro das reuniões e articulações do Movimento Estudantil do estado durante o
impeachment do então presidente Collor. O centro acadêmico também coordenou o Fórum
Permanente de Vigília pela Ética na Política em Minas Gerais. Além disso, participou da
fundação da Federação Nacional dos Estudantes de Direito (FENED) em 1996, colaborando
com a redação de seus estatutos e formação de suas primeiras executivas.
Nos últimos anos, o CAAP vem encampando novas lutas, como o respeito à
diversidade sexual e de gênero e as lutas contra o racismo e o machismo. No ano de
2014, o CAAP participou da descomemoração dos 50 anos do Golpe Militar. Desde então,
o centro acadêmico teve sua atuação marcada pela defesa das minorias, seja através do
combate ao machismo, racismo e LGBT fobia dentro e fora da faculdade, seja através do
apoio a grupos (em sua maioria, recém-criados) que visam o empoderamento de setores
sociais historicamente oprimidos, como o feminista Coletivo das Rosas (grupo auto
organizado das mulheres da faculdade), o grupo de estudos Luiza Mahin (que aborda a
temática da negritude) e o Diverso (cuja atuação está ligada à temática LGBT). Ademais,
a entidade também se comprometeu na luta por uma faculdade mais inclusiva aos
estudantes com deficiência, participando e cobrando da direção melhorias estruturais e
pedagógicas.
Para além de todas essas problemáticas na conjuntura nacional apresentadas
anteriormente, o CAAP se coloca ao lado dos estudantes brasileiros na luta contra a
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precarização do ensino superior e repudia os ataques contra as universidades federais.
Ademais, estamos juntos a Sociedade pela democracia, cidadania, respeito às diferenças,
bem-estar, saúde mental, qualidade de vida, Direitos Humanos e pela dignidade da
pessoa humana.
Em 2021, o CAAP completará 113 anos de existência. Os problemas são
outros, sempre se renovando através do tempo, mas a atitude do CAAP, ativo nas
lutas sociais e políticas, defendendo sempre os interesses dos estudantes representados
pelo centro acadêmico, permanecerão a mesma.

CAAP Idiomas
O CAAP Idiomas é um curso de idiomas oferecido pelo Centro Acadêmico do
curso de Direito da UFMG (Centro Acadêmico Afonso Pena – CAAP). Além de ter o custo
semestral bem abaixo da média de cursos similares, ele oferece uma ampla gama de
opções de cursos (como inglês e francês) e de horários, oferece bolsas para alunos
assistidos pela FUMP e se estabelece na própria faculdade. É através do CAAP Idiomas que
o CAAP consegue financiar vários projetos de alunos da faculdade, como viagens para
apresentação de trabalhos ou apoio financeiro para eventos na própria faculdade, e
melhorar ao ambiente para alunos, seja ele o físico (como melhorias estruturais no
Território Livre) ou o cultural (como a promoção de rodas de conversas, palestras e
festas). Dessa forma, o CAAP Idiomas se tornou fundamental para o bom e pleno
funcionamento do Centro Acadêmico Afonso Pena, sendo leal aos seus objetivos para com
o corpo estudantil.
Perguntas frequentes:
1

– Somente alunos da UFMG podem estudar no CAAP Idiomas?

R: Não. Qualquer pessoa pode estudar no CAAP Idiomas, mas somente alunos
da UFMG têm a possibilidade da bolsa.
2 – Onde fica o CAAP Idiomas?
R: O CAAP Idiomas tem suas aulas na própria Faculdade de Direito (Avenida
João Pinheiro, 100), com a sua secretária localizada no terceiro andar, na Sala do CAAP.
No entanto, agora as aulas estão ocorrendo de modo virtual, devido a situação gerada
pelo ERE.
3 – Como faço para me matricular?
R: A matrícula é feita, em sua maioria, no começo de cada semestre
letivo, acompanhada por um teste que verifica o nível do aluno para colocá-lo na turma
correta. Vale lembrar que no início dos semestres há uma promoção para matricular-se.
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Lojinha do CAAP
A Lojinha do CAAP é outro meio do Centro Acadêmico Afonso Pena conseguir
fundos para os seus objetivos. Ela se localiza na própria sala do CAAP, onde ficam os
auxiliares administrativos. Lá, você pode encontrar camisetas personalizadas do curso de
várias cores, modelos e tamanhos. Lembrando que vale a pena ficar de olho nas redes
sociais do CAAP para a possibilidade da compra de agasalhos e canecas personalizadas do
curso. Além disso, também será possível encontrar os produtos no novo site do CAAP
(http://www.caapfdufmg.com), que ficará disponível em breve.

Organização Institucional
Diretoria Executiva
A estrutura do CAAP comporta diversas diretorias, previstas em seu estatuto
ou não. A Diretoria Executiva é formada pelo Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º
Secretários e 1º e 2º Tesoureiros. O Presidente e Vice-Presidente representam o CAAP
jurídica e politicamente. Os dois secretários são responsáveis por tarefas como a
convocação das reuniões, a escrita e publicação de suas atas e o despacho e organização
dos documentos do CAAP. Os tesoureiros são responsáveis pela administração financeira
da entidade, o que inclui o comando da escola de idiomas da entidade, o CAAP Idiomas.

Diretoria de Assistência
A Diretoria de Assistência é a equipe responsável pelo desenvolvimento,
gerenciamento e acompanhamento de ações afirmativas de assistência estudantil do
CAAP, focando na promoção e garantia do bem-estar, integração, inclusão, acessibilidade,
respeito às individualidades e solidariedade. Dentre os seus programas destacam-se o
“Moradia Solidária”, o “Plantão

Psicológico”,

a

“Semana

do

Bem-estar

e

Saúde

Mental” e o próprio “Manual de Calouros”.

Diretoria de Cultura
A

Diretoria

acompanhamento
“Calourada”,

das

de Cultura é responsável pelo desenvolvimento, gestão e
atividades

culturais

e

artísticas

do

CAAP,

como

a

a “Vinhada”, e os botecos de recepção dos calouros. Sendo o principal

responsável pela organização das festas, sua atividade foi seriamente comprometida pelo
distanciamento social, sendo

forçada

a

inovar-se

por

meio

de

projetos

como

o

“Jogo dos CAAPianos”, além da promoção de eventos e palestras online.
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Diretoria de Ensino e Pesquisa
A Diretoria de Ensino e Pesquisa, comumente chamada de “EPQ”, é a
equipe responsável pela promoção e desenvolvimento das políticas e programas de ensino
e pesquisa, como debates científicos, seminários, palestras e conferências com o objetivo
de incentivar a pesquisa acadêmica, além de discutir o ensino jurídico.

Diretoria de Extensão
A Diretoria de Extensão é a equipe responsável pelos diálogos entre a
faculdade e a sociedade, especialmente com os movimentos sociais e populares, focando
na criação e apoio a projetos que estendam o conhecimento produzido na universidade
para o cotidiano da população.

Diretoria de Imprensa
A Diretoria de Imprensa é responsável pela comunicação do CAAP. Desse
modo, é a Imprensa que administra as redes sociais e sites da entidade, além de suas
publicações, como o “Voz Acadêmica” e o “Urtiga”.

Diretoria de Relações Públicas
Comumente

chamada

de

“RP”,

a

Diretoria

de

Relações

Públicas é a

equipe responsável pelo posicionamento e pela articulação do CAAP com as demais
entidades do movimento estudantil, sobretudo do Direito, além de outras organizações.
Assim, é a RP que cuida da participação do CAAP em encontros regionais e nacionais de
estudantes de direito, dentre outras atribuições. Para além dessas atribuições, é de
responsabilidade da Diretoria de Relações Públicas a imagem do Centro Acadêmico,
estabelecendo conexões claras e diretas com o público externo à Faculdade, de modo a
propagar seus ideais e estreitar relações.

Diretoria de Mulheres
Além das diretorias estatutárias supracitadas, o CAAP criou, recentemente,
outras três diretorias a partir de mobilização de minorias dentre seus membros. A
Diretoria de Mulheres é responsável pelas políticas de combate ao machismo no âmbito da
própria entidade, bem como da Faculdade, em parceria com outras organizações. Além
disso, é a Diretoria de Mulheres que articula o CAAP com movimentos feministas.
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Diretoria de Negros, Pardos e Indígenas
A antiga Diretoria de Negritude passou por uma reformulação nesse ano,
visando incluir ainda mais estudantes na luta por reconhecimento e igualdade racial. Essa
é a diretoria responsável pela luta antirracista do CAAP, se articulando com os
movimentos

que

integram

essa

causa.

Em

conjunto

com

outras

diretorias

ou

individualmente, a Diretoria de Negros, Pardos e Indígenas desenvolve atividades que
pretendem exaltar essas culturas que foram marginalizadas, além de conscientizar a
comunidade através de rodas de conversas, palestras e debates sobre o racismo.

Diretoria LGBTQIA+
A Diretoria LGBTQIA+ cuida, no âmbito do CAAP e a da Faculdade, da luta
contra a homofobia, lesbofobia e transfobia, além de outras opressões em razão da
identidade de gênero e da orientação sexual. A Diretoria promove debates e eventos de
interesse da comunidade LGBT também em conjunto com o movimento LGBT da UFMG e
de Belo Horizonte.

PUBLICAÇÕES DO CAAP
Revista do CAAP
Publicação que serve como instrumento democrático para apresentação de
artigos científicos, preferencialmente do corpo discente da faculdade. Os artigos devem
seguir as normas da ABNT e são selecionados por um Conselho convocado a partir de um
Edital. A Revista é gerida pela Diretoria de Ensino e Pesquisa, tendo também como
objetivo fomentar a pesquisa e divulgar a produção científica de seus colaboradores.

Voz Acadêmica
Jornal periódico produzido por alunos e custeado pelo CAAP. Criado em 1954,
possui grande circulação dentro da UFMG. O Voz veicula artigos científicos, poemas,
reportagens, charges e demais produções que o corpo discente considerar relevante.
Geralmente possui uma temática pré-selecionada e traz um olhar crítico sobre os fatos. A
seleção dos artigos e a montagem de cada edição ficam a cargo de um Conselho Editorial
convocado por editais periódicos. Todo aluno pode escrever para o Voz ou se candidatar a
uma das cadeiras do Conselho. Sua publicação é competência da Diretoria de Imprensa.
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Urtiga
É o principal veículo de comunicação de caráter político dos alunos da
Faculdade de Direito. Trata-se de uma publicação na qual o Centro Acadêmico se
posiciona criticamente diante de algum fato ou acontecimento relevante.

Informativos mensais
Pequenos informes cujo objetivo é manter os alunos da faculdade atualizados
em relação à atuação do CAAP e demais assuntos que envolvem a Universidade.

Redes Sociais
Acompanhando as tendências dos novos meios de comunicação, o CAAP vem
passando por uma reformulação e expansão de suas redes sociais, visando sempre estar
presente no debate público. Destaca-se aqui o Instagram (@caapufmg), o Twitter
(@caap_ufmg), o Facebook e o site do CAAP, porém a tendência é não parar por aí.

MOVIMENTO ESTUDANTIL NO BRASIL E DO DIREITO
Encontros de Estudantes
Os estudantes mineiros de Direito se reúnem em dois encontros anuais que
trazem discussões relevantes sobre temas atuais do curso. São eles o Encontro Mineiro de
Estudantes de Direito (EMED) e o Encontro Nacional de Estudantes de Direito (ENED).
Nesses eventos há, ainda, a eleição das executivas (regional no caso do EMED
e nacional no caso do ENED) responsáveis pela organização dos eventos seguintes e pela
condução do movimento estudantil. Há também festividades para promover a integração
entre os estudantes de diferentes universidades, cidades e regiões.
Para além, o Conselho Nacional das Entidades Representativas dos Estudantes
de Direito (CONERED) e o Conselho Regional das Entidades Representativas dos
Estudantes de Direito (CORERED) são encontros periódicos caracterizados por fóruns de
discussão e deliberação acerca das diretrizes a serem seguidas pelas executivas do
movimento estudantil, respectivamente, nacional e regional.

Executivas
A Coordenação Nacional dos Estudantes de Direito (CONED) e a Coordenação
Regional dos Estudantes de Direito (CORED) são eleitas anualmente no ENED e no EMED,
respectivamente, e seguem as diretrizes determinadas nos encontros e conselhos para
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bem representar os estudantes de Direito a níveis nacional e regional.

Coordenação Regional dos Estudantes de Direito de Minas
Gerais
A CORED-MG é o órgão máximo de representação dos estudantes de Direito de
Minas Gerais, tendo como objetivo principal promover e aprofundar o debate a respeito de
todo o sistema de ensino, pesquisa e extensão jurídicos, da importância da universidade e
do Direito na sociedade e demais assuntos que sejam de interesse dos estudantes
mineiros de Direito.

Federação Nacional dos Estudantes de Direito (FENED)
A FENED foi criada, em 1996, por um grupo de entidades representativas de
estudantes (dentre elas, com destaque, o Centro Acadêmico Afonso Pena), para organizar
e representar os estudantes do curso de Direito de todo o país. É membro da FENED todo
e qualquer estudante de Direito devidamente matriculado em uma faculdade no Brasil
credenciada pelo MEC, em que existam entidades representativas associadas.

União Nacional dos Estudantes (UNE)
A UNE é a entidade máxima dos estudantes brasileiros e representa cerca de
seis milhões de universitários de todos os 26 Estados e do Distrito Federal. A universidade
é um ambiente onde a juventude brasileira tradicionalmente se organiza em torno de
visões, opiniões e vontades comuns. Movimento estudantil é o nome dessa atividade que
envolve tanto a organização de uma festa como a participação numa passeata, a criação
de uma empresa júnior ou a representação política para debater o país. Em meio a esse
processo, os estudantes vão se organizando em entidades representativas como DAs
(diretórios acadêmicos), CAs (centros acadêmicos), DCEs (diretórios centrais), uniões
estaduais de estudantes e executivas nacionais de cursos. A união destas organizações
forma, há mais de 70 anos, a UNE.

CONSELHO DE REPRESENTANTES DISCENTES (CRD)
O Conselho de Representantes Discentes é órgão de representação dos
estudantes da Faculdade de Direito e Ciências do Estado, que é composto por alunos
selecionados por edital que irão compor os quatro departamentos da unidade (DIC, DIN,
DIP e DIT). O órgão é responsável por representar os discentes nestes departamentos,
acompanhar os processos de seleção de novos docentes e a distribuição de encargos,
além das demais atividades departamentais.
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CONSELHO DE REPRESENTANTES DE TURMA (CRT)
O Conselho de Representantes de Turma é um órgão de representação dos
estudantes da Faculdade de atuação independente do CAAP. Ele é composto por
um representante e um vice representante de cada turma, eleitos semestralmente. O CRT
mantém uma maior proximidade com os estudantes, intermediando suas reivindicações
junto ao Centro Acadêmico. Além disso, é o CRT que fiscaliza a atuação da Diretoria do
CAAP e elege o Conselho Fiscal, que é responsável pelo controle de contas do CAAP. A sua
sede encontra-se no 3º andar da faculdade.

Cartilha Metodológica de Resolução de Conflitos
O objetivo desta cartilha é facilitar a resolução dos problemas que enfrentamos
diuturnamente na Faculdade a partir de um processo metodológico. Objetivamos também
auxiliar os representantes a lidarem com problemas que venham a ocorrer diante de uma
mediação durante o período letivo. A pergunta que queremos responder é: Como agir
diante de uma situação problema que envolva as aulas, o professor, e os alunos? Deve-se
salientar que nem sempre a cartilha apresenta solução para os problemas, mas ela servirá
de guia, respeitando a individualidade dos casos e suas complexidades.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA (AAA)
Fundada em 15 de novembro de 1969, ainda como associação vinculada ao
CAAP, conquistou sua autonomia em 1986. Hoje ocupa posição de destaque na Faculdade
por ser a entidade de representação discente responsável pela organização de atividades
esportivas e eventos que promovem a integração dos alunos. Pelo sucesso de seus
eventos e grande adesão de seus associados e agregados, a AAA é hoje, dentro da
Vetusta, uma entidade sólida que possui enorme credibilidade entre os discentes e
docentes.
Certamente o Ensino Remoto Emergencial prejudicou diversas atividades da
entidade, porém a AAA se mantém ativa nas redes sociais e se prepara para um retorno
de muitas atividades e eventos, do jeitinho que só eles sabem fazer!

Estrutura
A Atlética funciona por um modelo de diretorias, responsáveis por todos os
eventos e gestão da instituição, com mandato de um ano. As diretorias componentes da
AAA

são: Esportes, Eventos e Marketing, além do setor jurídico-financeiro (tesouraria),

do presidente, vice- presidente e secretária-geral.
29

Esportes
As equipes e representantes nas modalidades individuais (futsal, futebol de
campo, vôlei, basquete, handebol, natação, tênis, xadrez, peteca e atletismo) competem
em várias competições ao longo do ano, algumas delas já tradicionais, como os Jogos
Jurídicos Mineiros. Também fazem parte do ano:
INTERUFMG – competição entre as equipes das maiores atléticas da
Universidade Federal de Minas Gerais.
CALOURÍADAS – torneio exclusivo para calouros e alunos do segundo
período, perfeito para a integração destes no cenário universitário e para a descoberta de
novos talentos.
Além disso, existe o campeonato interno de futsal, o VETUSTÃO (campeonato
masculino)/VETUSTETE (campeonato feminino), que também possui versão Society:
times formados nas salas e corredores da Vetusta por alunos, ex-alunos, professores e
funcionários competem entre si pela taça e, quem sabe, por um símbolo pintado no
Território Livre. As inscrições são abertas logo no início do semestre, porém as atividades
estão suspensas por enquanto. Mesmo assim, nunca é cedo para enturmar-se e iniciar sua
conexão com membros dos times, já que muito mais do que competições, a AAA é uma
fraternidade!
Procure um dos membros da Atlética, a página no Facebook ou o Instagram
para se inscrever em qualquer das modalidades.

CHARANGA
A Charanga Primatas é a bateria oficial dos alunos de Direito da UFMG e tem
como seu propósito principal acompanhar a Vetusta em suas competições esportivas e
trazer diversão e entretenimento musical a todos. É composta por alunos e ex-alunos da
Casa de Afonso Pena, sendo aberta a qualquer um que deseja fazer parte dela. A grande
maioria dos seus integrantes aprendeu a tocar um instrumento na própria charanga. Sua
marca registrada é o quadriculado alvi-rubro de sua camisa. A Charanga possui
instrumentos para além dos tradicionais de uma bateria de escola de samba, como
guitarra, violão, baixo, saxofone, trompete e cavaquinho. Possui um repertório eclético,
adaptando vários tipos e estilos de música ao seu modo único de tocar.
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6. EVENTOS
A gente sabe que nesse tempo de pandemia é bem difícil ficar pensando em
eventos, não é mesmo? Porém, que tal uma listinha das festas tradicionais da Vetusta
para deixar você mais ansioso pela vacina, hein? Alguns eventos se adaptam muito bem
ao meio digital e outros não, mas uma apresentação da Vetusta não pode menosprezar
suas festas típicas. É sempre bom se manter ligado às mídias do CAAP e de outros grupos
de pesquisa e extensão da Faculdade para não perder toda a oferta de palestras, cursos e
muito mais ofertados ao longo de todo o semestre!

Semana do Bem-estar e Saúde Mental
A vida universitária, repleta de desafios, responsabilidades e cobranças, pode
gerar muito estresse e uma sensação de deslocamento no meio acadêmico, uma
verdadeira vontade de “chutar o pau da barraca” e ir para praia viver de fotossíntese. Por
essas e por outras razões que o CAAP, além de ofertar plantões psicológicos na Faculdade,
criou a Semana do Bem-estar e Saúde Mental, composta por uma vasta programação que
visa reforçar os laços fraternais e alertar para o cuidado com o bem-estar e a saúde
mental. Você não está só!

Semana Cultural
Todos os anos, os alunos se organizam e, com o apoio do CAAP, ocupam a
Faculdade de Direito e Ciências do Estado, e suas respectivas mídias sociais, com muita
cultura e alegria durante uma semana inteira. É uma semana cultural, com música, arte,
oficinas, culinária e muito mais!

Jornada Acadêmica
Talvez o primeiro medo de todo o calouro da Vetusta é o de estar perdido. É
tanto para se conhecer, são tantas oportunidades para se aproveitar, tanta coisa para se
experimentar em ensino, pesquisa e extensão que chega a dar vontade de fazer tudo.
Pena que não dá! Foi exatamente pensando em oferecer o momento adequado para se
refletir sobre as suas escolhas acadêmicas que o CAAP apresenta a Jornada Acadêmica. O
evento conta com a participação dos grupos de ensino e extensão da FDCE que se
apresentam em bancadas para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a escolher a melhor
experiência acadêmica da sua vida. Atualmente, o projeto assumiu a forma de uma amplo
mapeamento

que

permite

aos

alunos

se

manterem

atualizados

das

atividades

extracurriculares em curso para cada semestre.
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Botecos
Os botecos são autoexplicativos! Muitas vezes temáticos, não possuem data
fixa, mas acontecem regularmente no Território Livre, sempre no final das aulas do diurno
e/ou antes das aulas do noturno com cerveja amiga, catuaba e muita música boa. Quer
melhor momento pra curtir e jogar conversa fora do que um boteco dentro da faculdade?

Vinhadas
As vinhadas e pré-calourada são festas que acontecem tradicionalmente na
Vetusta, na maioria das vezes servem como um aquecimento para as calouradas. Afinal,
tem bebida com mais cara de jurista do que vinho?

Calouradas
As Calouradas do Direito são festas feitas especialmente para os calouros do
curso. São oportunidades perfeitas de integração entre calouros, veteranos e membros da
comunidade externa. Recentemente, têm alterado seu formato, de maneira a se tornarem
mais inclusivas e ainda melhores. Algumas vezes ocorre na própria faculdade, isto é, no
Território Livre, enquanto em outras ocasiões acontecem em outros espaços. As
Calouradas sempre contam com um enorme público, não só com alunos do curso de
Direito, como também com diversos outros estudantes de Belo Horizonte que desejam se
divertir!

Welcome to the jungle
Carinhosamente chamada de Welcome, é a recepção de calouros da Atlética,
focada principalmente nestes e em sua integração no ambiente da faculdade. Atualmente
é a maior calourada do curso de Direito, e uma das festas mais tradicionais. É pensada
como uma pequena amostra de toda a experiência universitária da Vetusta, acontecendo
sempre no início do semestre.

Macacada
Essa daqui é imperdível! Anualmente, a Atlética realiza a festa mais famosa do
curso de Direito da UFMG e uma das maiores festas universitárias de Belo Horizonte, com
média geral de público de mais de 2000 pessoas. Aqui, a folia é sem limites!

Festas de CE
As festas dos nossos vizinhos, o curso de Ciências de Estado, são ótimas
oportunidades para conhecer novas pessoas e aproximar cada vez mais os estudantes da
nossa querida Vetusta. Assim como o Direito, eles fazem calouradas e botecos ao longo do
semestre, sempre aberto a todos!
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Botecaces
Os Botecaces são os botecos organizados pelo CACE, o Centro Acadêmico de
Ciências do Estado. São festas geralmente realizadas na própria faculdade, regadas a
muito álcool e muita diversão!

Calourada CE
A calourada de Ciências de Estado também é uma festa imperdível para quem
gosta de muita curtição e ousadia! Ela acontece uma vez por semestre, sendo realizada,
na maioria das vezes, no prédio da faculdade, nossa querida Vetusta!

Jogos Jurídicos Mineiros
A AAA faz parte da Liga Jurídica Mineira, que conta com a participação das
maiores atléticas de Minas Gerais e realiza anualmente os Jogos Jurídicos Mineiros. Em
uma diferente cidade de Minas Gerais por ano, o esporte e a folia universitária dominam
por 4 dias! As maiores faculdades de Direito competem pelo 1º lugar e 3 festas open bar e
a Arena Auge animam a galera 24 horas por dia.

Outros
Além disso, novos eventos podem surgir ao longo do semestre. Fique nas
redes sociais do nosso centro acadêmico para ficar por dentro de todos os eventos.
Prestem atenção também nos seus e-mails, pois uma ampla gama de atividades tanto da
Faculdade de Direito e Ciências do Estado quanto da UFMG como um todo são divulgadas
dessa forma. O que não falta é evento!

7. PESQUISA
A Faculdade de Direito da UFMG reconhece a relevância da pesquisa como um
essencial instrumento de construção do conhecimento, tendo também suma importância
na formação crítica dos alunos, para que estes venham a ser bons juristas. A pesquisa na
graduação se coloca também como uma introdução do aluno no universo acadêmico,
fazendo com que desde já ele possa aprender técnicas de pesquisa e produzir trabalhos
científicos, sempre sob a orientação de um professor orientador.
No âmbito da graduação, a pesquisa pode se desenvolver, basicamente, por
duas vias: iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, sendo este último
obrigatório. De todo modo, uma pesquisa terá sempre o mesmo ponto de partida: a
inquietação, a curiosidade, um ânimo que não busca tão somente conhecer, mas produzir
conhecimento. O que faz da pesquisa ser o que ela é, e não um estudo passivo, é a
contribuição do pesquisador para aquela área. É o “algo novo” que ele irá acrescentar.
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Se o aluno tem interesse em pesquisa e deseja desenvolver essa habilidade é
importante que ele procure os trabalhos já existentes em sua(s) área(s) de interesse, e se
mantenha atento aos trabalhos que vêm sendo produzidos. O contato com outros
trabalhos científicos podem se dar em diversos lugares, desde as próprias bibliotecas
físicas até os bancos on-line de teses, revistas eletrônicas, congressos, etc. Como na fase
inicial da pesquisa, que é a escolha do tema e a definição do problema, não costuma
haver a presença de um orientador, é importante que o aluno tenha a iniciativa de
explorar textos atrás de textos, e ir sofisticando e iluminando melhor suas ideias.
É bom que o aluno tenha em mente, também, que muitos professores (e até
mesmo outros alunos) estarão dispostos a ajudá-los no que for preciso, dentro dos limites
que houverem - afinal, iniciar em qualquer coisa não é fácil, e na pesquisa não seria
diferente. O diálogo sobre pesquisa pode e deve surgir entre colegas, com alunos do
mestrado e do doutorado, e com os próprios professores, que poderão prestar auxílio e
dar instruções valiosas.
A escolha do orientador é um passo que deve ser tomado com calma, pois
várias coisas devem ser levadas em consideração. Um dos principais fatores, é claro, é a
familiaridade do professor com o seu tema (ou área de interesse de modo geral, caso suas
ideias ainda não estejam ordenadas). Para isso, é bom ficar atento ao currículo Lattes dos
professores (http://lattes.cnpq.br/), bem como as redes sociais de projetos por eles
coordenados (como grupos de pesquisa e estudo, por exemplo).
Mas, além disso, é importante ter em mente que tipo de relação de orientação
você procura. A nossa faculdade possui muitos professores excelentes, e cada um deles
trabalha de uma forma. Por isso, é importante também se familiarizar com a dinâmica dos
professores que te interessam como potenciais orientadores. Fale com orientandos e com
o próprio professor, e procure construir uma relação de orientação que seja compatível
com seus objetivos.
Fique

atento

à

divulgação

de

editais

de

seleção

de

pesquisadores,

principalmente se você deseja conseguir vagas com bolsa (o valor das bolsas gira em
torno de quatrocentos reais, com duração de um ano). Esses editais geralmente são
divulgados pelos próprios professores, caso eles tenham redes sociais pessoais, bem como
os perfis do grupo de pesquisa ao qual a vaga se vincula. Esse tipo de edital também
costuma ser divulgado por outros canais, como o e-mail institucional da faculdade (aquele
enviado pela Diretoria), grupos no Facebook com alunos da faculdade, grupos de
Whatsapp, e, é claro, nas redes sociais do CAAP.
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Todos os alunos que fazem pesquisa de iniciação científica na graduação
devem apresentar - pelo menos uma vez - sua pesquisa na Semana de Iniciação Científica
(SIC), um evento anual da UFMG, que integra a Semana do Conhecimento. Mas, mesmo
que você ainda não tenha iniciado uma pesquisa, é interessante ficar por dentro das
programações da SIC, evento este costuma acontecer entre os meses de setembro e
outubro, e as notícias a seu respeito são sempre publicadas no site da Pró-Reitoria de
Pesquisa da UFMG (https://www.ufmg.br/prpq/).
Agora, por fim, algumas apresentações importantes para o mundo da pesquisa:
Currículo Lattes: a Plataforma Lattes é uma plataforma virtual criada e
mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela
qual integra as bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições, em um
único sistema de informações, das áreas de Ciência e Tecnologia. Ele consiste no padrão
nacional de registro da vida acadêmica dos pesquisadores no Brasil. Nele, é possível
encontrar várias informações sobre a trajetória acadêmica dos pesquisadores, como as
instituições de ensino nas quais o indivíduo estudou, seu domínio em outros idiomas,
eventos que ele tenha participado ou organizado, pesquisas concluídas e em andamento,
entre outras coisas.
Fundação Professor Valle Ferreira: funciona desde sua criação, em 1949,
como uma entidade sem fins lucrativos, dedica-se a promover e prestar serviços ou
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, tanto no âmbito da graduação
como da pós-graduação. Dessa forma, a Fundação Valle Ferreira atua na aquisição de
livros para a nossa biblioteca e, principalmente, na concessão de bolsas de monitoria e
pesquisa aos alunos interessados e apoio a eventos.
Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq): a função da PRPq é atuar assessorando a
administração da universidade nas questões relativas à pesquisa, fomentando a produção
científica.
Núcleo

Interdisciplinar

para

Integração

de

Ensino,

Pesquisa

e

Extensão (NIEPE): o NIEPE é um órgão responsável por conectar as Pró- Reitorias de
Pesquisa e de Extensão da UFMG com a Faculdade. Além disso, é ele que cuida dos
registros das atividades de pesquisa e extensão e dos grupos de estudos da unidade, bem
como de eventos realizados. Entre suas atribuições, destacam-se: divulgar editais e
informações sobre bolsas e Iniciação Científica de órgãos de fomento regionais e
nacionais; planejar, divulgar e assessorar atividades de extensão, até mesmo firmando
convênios

e

contatos

como

forma

de

apoio; e promover, cadastrar, incentivar e

divulgar qualquer oportunidade de pesquisa ou atividade de extensão oferecida à
comunidade acadêmica. Fique atento ao seu site (https://www.direito.ufmg.br/niepe/).
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8. EXTENSÃO
A extensão encontra bastante espaço dentro da nossa faculdade. Alunos e
professores reconhecem seu fundamental papel na formação de profissionais cidadãos,
mais familiarizados com a realidade, os problemas e anseios das comunidades em que
estão inseridos. O que as atividades de extensão pretendem é conjugar o ensino com a
pesquisa e a prestação de serviços, na busca pela democratização do conhecimento a
partir do intercâmbio, com a sociedade, de tudo o que é produzido pela pesquisa e
divulgado pelo ensino. Retirar das Universidades o monopólio do conhecimento científico
representa, acima de tudo, um importante passo na luta contra as desigualdades sociais.
Através da troca entre os conhecimentos acadêmico e popular, e do constante
confronto com a realidade que a extensão possibilita, o que se espera é oferecer ao
estudante uma formação mais ampla, que conjugue bem a teoria, a prática e a realidade
social.
Atenção: segue abaixo um link de acesso a todos os projetos de extensão e
grupos

de

estudo

da

faculdade.

Logo

mais

abaixo,

é

possível

conferir

informações de alguns dos projetos de extensão que possuem maior destaque na
nossa faculdade em virtude de seu porte.
Link:
https://docs.google.com/document/d/1jna_9-fmxS5qJ8uKPA7jAtJLpfnX3fi
n__x65nSJ_9w/edit?usp=sharing

OBS: A lista de extensão e dos grupos de estudo está sujeita a ser atualizada
diariamente, conforme os grupos de estudo forem nos enviando suas informações.

9. GRUPOS DE ESTUDO
Os grupos de estudo consistem em uma forma de ampliar e aprofundar os
estudos desenvolvidos em sala de aula, bem como de dar espaço para as discussões em
torno de temas que, por vezes, não estão em voga na grade obrigatória do nosso curso.
Dessa forma, são feitas reuniões periódicas para discussão de textos, apresentação de
trabalhos relacionados, desenvolvimento de projetos e participação de competições dentro
da temática do grupo. Sendo assim, um ótimo espaço para o fomento à pesquisa também.
Embora

os

grupos

precisem

de

um

professor orientador formalmente

registrado, poucos são os grupos que contam com a presença contínua dos seus docentes.
De fato, são os alunos os principais responsáveis pelas discussões que terminam por
construir, coletivamente, um conhecimento que ultrapassa a sala de aula.
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Os encontros pelos grupos variam em sua periodicidade e duração. Esse
número também varia, mas em geral é necessário estar presente (e assinar a lista de
presença) de ao menos 70% das reuniões do grupo para ter direito ao certificado e
ganhar ACG (Atividade complementar de graduação). Sendo essa uma ótima atividade
para cumprir esse requerimento.
O CAAP disponibiliza, semestralmente, uma lista com todos eles. Também é
importante estar presente na Jornada Acadêmica que acontece na Semana de Recepção
de Calouros e na qual diversos grupos se apresentam aos novos alunos! Os grupos de
estudos estão sempre em atualização à medida que alguns cessam de existir, outros
surgem, e a temática dos que seguem é alterada – Por isso é importante procurar ter
conhecimento claro da temática e funcionamento do grupo de estudos antes de ingressar
no mesmo.
Por fim, cabe destacar que qualquer aluno pode criar um grupo de estudo.
Basta buscar um professor para orientar e fazer o seu registro no NIEPE. Informações
podem ser encontradas aqui: https://www.direito.ufmg.br/niepe/?page_id=1516.
Link

já

apresentado

para

a

relação

de

GE:

https://docs.google.com/document/d/1jna_9-fmxS5qJ8uKPA7jAtJLpfnX3fin__x
65nSJ_9w/edit?usp=shari

10.

PRÊMIOS

Cada turma que se forma na Vetusta Casa de Afonso Pena tem alguns de seus
alunos condecorados com prêmios concedidos pela Faculdade e seus órgãos estudantis. A
intenção desses prêmios é congratular e homenagear aqueles que mais se destacaram
nas diversas áreas acadêmicas durante o tempo que passaram na graduação, além de
incentivar a participação dos demais estudantes.
Prêmio “BARÃO DO RIO BRANCO”: Principal prêmio concedido aos
estudantes, é entregue àquele que obteve o melhor rendimento semestral global ao longo
de todo o curso de Direito. Os 10 alunos de melhores médias são convocados por edital e
avaliados por uma banca examinadora que considera não só suas médias, mas as
atividades acadêmicas que exerceram, tais como pesquisa, monitoria e atuação em
órgãos colegiados. São pré-requisitos básicos para concorrer a esse prêmio: ter realizado
todo o curso de Direito na Faculdade e não possuir nenhuma falta desabonadora de
conduta, conforme previsto no estatuto da Fundação Barão do Rio Branco.
Prêmio “FRANCISCO BRANT”: Prêmio entregue ao formando mais notório
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em Direito

Processual

Penal,

selecionado

também

através

de

prova

escrita

disputada entre os alunos interessados, convocados por edital.
Prêmio “MESSIAS PEREIRA DONATO”: É concedido ao graduando que
obtiver a melhor nota em prova da disciplina Direito do Trabalho. Os competidores são
selecionados por meio de edital a partir das notas obtidas nas disciplinas.
Prêmio “Direito Civil”: É concedido ao graduando que obtiver a melhor nota
em prova da disciplina Direito Civil. Os competidores são selecionados por meio de edital a
partir das notas obtidas nas disciplinas.
Prêmio “RAPHAEL MAGALHÃES E CÂNDIDO NAVES”: É concedido ao
aluno de melhor rendimento na disciplina de Direito Processual Civil. Os melhores alunos
na disciplina são convocados por edital e disputam o prêmio por meio de uma prova
escrita.
Prêmio “José Carlos da Mata Machado”: Prêmio conferido ao estudante
que tenha se destacado nos serviços da assistência judiciária, selecionado por comissão
de professores da DAJ.
Prêmio “Hugo Andrade Santos”: Congratula o estudante que mais tenha se
destacado no Movimento Estudantil. A escolha do nome é feita pelos cinco últimos
presidentes do Centro Acadêmico Afonso Pena.

11.

INTERCÂMBIO

A UFMG tem diversos programas de mobilidade internacional, como o Minas
Mundi, que é o maior do país. Com esses programas, o graduando da universidade pode ir
para diversos países do mundo estudar por um certo período, aprimorar um novo idioma e
crescer cultural e pessoalmente. Para fazer um intercâmbio é necessário passar por um
processo seletivo que envolve diversas fases, onde se analisam notas, currículo, idiomas
etc. Geralmente, o programa fornece ao aluno acesso gratuito às instituições de ensino,
acomodação e a um auxílio financeiro – outras despesas podem ficar à cargo do aluno. A
Diretoria de Relações Internacionais (DRI) é o órgão da UFMG responsável pela gestão
dos programas de mobilidade internacional, e no site deles estão disponíveis os editais e
orientações

de

processos

anteriores.

Para

mais

informações,

acesse:

https://www.ufmg.br/dri.

38

12. MAPA DA FACULDADE
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A 🡪 GRADUAÇÃO | EDIFÍCIO PROFESSOR VALLE FERREIRA
1º Andar

⮚ Entrada.

2º Andar

⮚ Acesso ao prédio da Pós-graduação – Edifício Vilas Boas.
⮚ Acesso a Biblioteca Universitária Prof. Lidio Bandeira de Melo;
⮚

3º Andar

Auditório Maximum Alberto Deodato

⮚ TL – Território Livre José Carlos de Godói da Mata-Machado;
⮚ AAA; CAAP; CACE; Área verde.

4º andar

⮚ Colegiado de Graduação – COLGRAD;
⮚ Seção de ensino.

5º ao 14º Andares

⮚ Salas de aula. No 14º andar ficam as salas dos calouros, isto é,
Primeiro período.

B 🡪 BIBLIOTECA PROFESSOR LYDIO BANDEIRA DE MELO
Andar -1

⮚ Livros para empréstimo e mesas para estudo.

Andar P

⮚ Portaria;
⮚ Empréstimo;
⮚ Revista Lex;
⮚ Enciclopédia Saraiva;
⮚ Diário Oficial;
⮚ Consulta a base de dados local;
⮚ Mesas de estudo;
⮚ Sala de estudo coletiva.

1º Andar

⮚ Administração.

2º andar

⮚ Coleção de obras raras;
⮚ Memória e memorial técnico.

3º Andar

⮚ Periódicos (Doutrinas) e mesas para estudo.

4º Andar

⮚ Mesas para estudo, periódicos, jurisprudências etc.

C - PÓS-GRADUAÇÃO | EDIFÍCIO VILAS BOAS
1º Andar

⮚ Sala dos professores e gabinete da Secretária do Diretor.

2º Andar

⮚ Sala da congregação e gabinete do Diretor.

3º Andar

⮚ Gabinete do Vice-Diretor.

4º Andar

⮚ Salão Nobre e Ajup.

5º Andar

⮚ Gabinete de professores.

6º Andar

⮚ Programa PÒLOS de Cidadania.

7º Andar

⮚ DAJ – Divisão de Assistência Judiciária.

8º Andar

⮚ NPJ; Laboratório de Informática e Audiovisual.

9º Andar

⮚ Departamentos de graduação: DIN; DIC; DIT; DIP.
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10º Andar

⮚ Gabinete de professores.

11º Andar

⮚ Colegiado da Pós-Graduação.

12º Andar

⮚ Revista Brasileira de Estudos Políticos.

13º Andar

⮚ Salas de aula; gabinetes de professores; contabilidade etc.

14º Andar

⮚ Gabinetes de professores.

15º Andar

⮚ Sala do Movimento Editorial da Faculdade de Direito.

16º Andar

⮚ NIEP e salões Multimídia.

12.

CRÉDITOS

Gestão Novo Horizonte

13.

FONTES

Manual do Calouro - Gestão Lumiar;
Manual do Calouro - Gestão Sagarana;
Manual do Calouro - Gestão Todos os Cantos;
Manual dos Calouros - Gestão Compasso;
Manual dos Calouros - Gestão Insurgir;
Manual dos Calouros – Gestão (Re)construir;
Manual dos Calouros – Gestão Reaproximar;
Portais e fóruns de notícias da UFMG e instituições associadas.
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