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O estudo e conhecimento das jurisprudências para o cidadão e em especial aos 
operadores do Direito a cada dia tem se tornado mais imprescindível. Importante ao 
cidadão e a comunidade externa para poder compreender como o entendimento dos 
tribunais superiores impacta em suas vidas. Aos operadores do Direito (acadêmicos 
e egressos da Unifimes e da comunidade externa) se faz relevante esse conhecimento 
para a atuação prática e reflexão do Direito enquanto ciência e práxis social, sobre 
como tem se desdobrado o entendimento dos tribunais superiores, STF (Supremo 
Tribunal Federal) e STJ (Superior Tribunal de Jsutiça) brasileiros a respeito dos temas. 
Neste sentido os encontros mediados pelos docentes do curso de Direitos do campus 
Trindade propuseram a realização da presente proposta extensionista para promover 
de forma gratuita e dinâmica os estudos desses conhecimentos. Desse modo os 
encontros se dão quinzenais, de modo que em uma semana estudam as propostas e 
temas e na outra dialogam a respeito, fazem aplicação prática a respeito dos temas. 
Com o início da execução das ações extensionistas em 2020, foi realizado o primeiro 
encontro de abertura do projeto no mês de março. Quando do lançamento doe início 
das ações do projeto, houve a sua suspensão em razão do período pandêmico. Para 
o segundo semestre houve a readequação do projeto e no mês de setembro houve 
uma proposta bem-sucedida de agregar o projeto às ações do preparatório para o 
Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, sugestão conjunta dos docentes da 
Unifimes como forma de agregar ainda mais valor e união dos projetos, que embora 
trabalhados juntos, os interessados tem a opção de se inscrever em um ou em ambos 
os projetos. O projeto está em andamento. Espera-se e acredita-se que ao final, 
mesmo com todos os ajustes e necessidades de adequação, tendo em vista o 
momento vivido mundialmente, o projeto terá cumprido a sua missão de difundir 
saberes e conhecimentos técnico-científicos para as comunidades interna e geral. 
Com vistas a, sendo atendido o mister e se mostrando a necessidade e importância 
de continuidade, em ser desenvolvido e aperfeiçoado continuamente. 
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