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Introdução: O projeto Consumidor Consciente é uma ação extensionista promovida
pelo Curso de Direito com participação dos discentes sob orientação da professora
coordenadora para o conhecimento e divulgação dos direitos e deveres básicos do
consumidor. 
Dessa forma incentiva o estudo a aprofundamento do discente quanto as normas que
regulam as relações de consumo e a posterior divulgação à comunidade local, o que
propicia a aplicação prática do conteúdo teórico adquirido nos grupos de estudos e a
difusão dos direitos do consumidor para que este de forma consciente enfrente os
problemas cotidianos, contribuindo para consolidação da cidadania da sociedade local.
Objetivo: O principal objetivo é a orientação aos cidadãos (consumidores) sobre o
exercício pleno de seus direitos, sendo que o direito a informação é um dos direitos
básicos garantidos no CDC. Para isso, objetiva-se também o estudo, aprofundamento e
envolvimento do discente nos problemas que envolvem as relações de consumo.
Metodologia: Os alunos participantes do projeto, sob orientação, farão estudos de
aprofundamento e debate quanto as principais questões jurídicas que envolvem o
Direito do Consumidor, o que levará a confecção de artigos acadêmicos e material
didático para divulgação junto à comunidade local. Serão realizadas atividades
previamente planejadas, que poderão ser pequenas palestras, mini-cursos, debates, com
utilização de slides, retro projetor, data-show ou outras metodologias como folderes e
material impresso auto-explicativo, para alcançar satisfatoriamente o objetivo de
divulgação do direito do consumidor junto à comunidade local, com apoio do
PRCOCON. Resultados: Os alunos após primeira análise sobre as principais demandas
relacionadas aos Direitos do Consumidor, inclusive com pesquisa junto ao PROCON
de Coronel Fabriciano/MG se dividiram em 5 grupos de trabalho com temas
específicos. 1- Direitos Básicos do Consumidor; 2- Mecanismos de defesa; 3-
Inscrição indevida nos cadastros de consumidores; 4- Compras na internet; 5- Vícios
de produtos e serviços. Cada grupo promoveu o estudo e aprofundamento dos temas
que deu origem a debates internos e artigos acadêmicos para publicação. Reunidos os
alunos também estão confeccionando uma cartilha básica de orientação aos
consumidores e preparando um mini-curso que serão divulgados junto à comunidade
local, nas associações de bairros e outras organizações civis. Está prevista a realização
de no mínimo 5 mini-cursos ao longo do 2º semestre de 2014. Conclusão: Quanto aos
discentes o projeto além de envolvê-los no aprofundamento dos estudos gera
conscientização quanto a sua atuação como futuro profissional, sobre a função social e
humana do operador do direito. Quanto à comunidade local tem-se a divulgação 
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