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Introdução: O projeto de extensão proposto busca oferecer aos alunos do curso de
Direito a oportunidade de vivenciar os problemas jurídicos da comunidade carente
local, possibilitando-lhes desenvolver o aprendizado adquirido no curso e adaptá-lo à
realidade social da comunidade carente. O atendimento jurídico prestado pelo próprio
aluno lhe proporcionará maior senso de responsabilidade social e potencializará suas
faculdades de relacionamento interpessoal e aprimorará seus conhecimentos técnicos.
Ao mesmo tempo, promoverá a integração da comunidade ao universo de direitos e
deveres de que normalmente estaria afastada, não fosse o atendimento gratuito
oferecido. Objetivo: Objetiva o projeto de extensão proposto envolver o aluno do curso
de Direito na resolução jurídica de problemas enfrentados pela comunidade carente da
cidade de Coronel Fabriciano. Metodologia: Será realizado o atendimento jurídico
gratuito da comunidade carente de Coronel Fabriciano, assim considerado o indivíduo
que percebe renda familiar de até 02 salários mínimos por mês. O atendimento será
feito no Núcleo de Prática Jurídica do Unileste por um grupo de alunos a partir do 7º
período, assistido por um professor orientador, que conduzirá os trabalhos após prévia
solicitação de atendimento jurídico, de forma a possibilitar ao aluno: 1. extração das
informações necessárias à compreensão da controvérsia; 2. análise de documentação
com vistas a emitir parecer jurídico; 3. apresentação de solução jurídica ao caso; 4.
atuação judicial, caso necessário. Resultados: Com o fito de avaliar os resultados
produzidos, serão produzidos relatórios semestrais com indicativos quantitativos e
qualitativos de atendimento à comunidade pelo grupo de alunos, com vistas a
identificar: 1. número de alunos envolvidos na solução do problema jurídico; 2.
número de pessoas da comunidade atendidas; 3. tipo de problema apresentado pela
comunidade; 4. existência de tentativa de acordo extrajudicial entre as partes
envolvidas; 5. resultado da tentativa de acordo extrajudicial; 6. existência ou não de
necessidade de intervenção judicial para resolução da controvérsia jurídica; 7. solução
apresentada ao cliente; 8. resposta judicial oferecida ao caso concreto. 9. êxito na
solução do problema apresentado pelo cliente, com indicativos da pacificação social.
Conclusão: O atendimento jurídico prestado pelo aluno atingirá duas necessidades
iminentes: por um lado, promoverá inclusão jurídica da comunidade, por outro,
permitirá o aprimoramento humano e jurídico do estudante, conjunção de fatores
extremamente benéfica à promoção do Estado Democrático de Direito, com formação
de cidadãos conscientes.
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