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RESUMO

O PET (Programa de Educação Tutorial) é um programa de iniciativa do MEC - Ministério da Educação - destinado aos alunos que demonstrem interesse, potencial e habilidades

destacadas em cursos de graduações das Instituições de Ensino Superior no Brasil. Através do programa, sob a orientação de um professor tutor, os graduandos têm a

oportunidade de realizar diversificadas atividades extracurriculares que complementam a sua formação acadêmica, ampliando e aprofundando nos conteúdos que integram sua

estrutura curricular. O objetivo a ser alcançado através do PET do Curso de Direito da UEMG/Unidade Passos é o de fazer com que os alunos do curso de Direito, principalmente

os recém ingressantes, supram lacunas existes na grade curricular, percebidas pelos alunos já ingressados nos anos anteriores, ou seja, o intuito é fazer com que os novos

alunos do curso não sintam a falta da abordagem de alguns temas envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão (ex.:  incentivo a elaboração de artigos, auxílio no manuseio de

Códigos e Leis, conhecimento de sedes e locais influentes no decorrer do curso como: Fórum, OAB, Câmara Municipal, Biblioteca, entre outros). Somando ao que fora dito, a

intenção principal é fazer com que o aprendizado seja efetuado de um modo diferente dos apresentados nas salas de aula, para que de uma forma mais prazerosa e

descontraída o conhecimento seja adquirido com a tutoria dos alunos componentes do PET. Para tanto, utilizamos, na maioria dos encontros, o bloco principal da UEMG/Unidade

Passos, pela facilidade do acesso. Sabendo que o PET, possui a característica de mesclar a pesquisa, o ensino e a extensão, utilizamos os mais diversos meios para transmitir o

tema proposto, como palestras, oficinas, filmes, debates, apresentações em slides, gincanas, audiências, Júris entre outras atividades, sempre sob a coordenação de uma

professora tutora do Curso de Direito. 
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