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RESUMO

Diante da sociedade predominantemente consumista, a qual é influenciada por um mercado em contínua expansão, a necessidade de informações acerca dos direitos e deveres

do consumidor se faz presente. Os jovens que estão concluindo o ensino médio estão saindo para o mercado de trabalho e/ou entrando para um curso superior compõem a

massa de pessoas que já estabelecem e estabelecerão relações de consumo, jovens esses também suscetíveis aos abusos por parte de fornecedores que ainda não respeitam

os ditames consumeristas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, o presente projeto tem por finalidade encaminhar aos cidadãos diamantinenses, em especial

aos jovens de segundo grau, uma reflexão sobre seu papel na sociedade como consumidores e formadores de opinião acerca de seus direitos. Ademais, o projeto procura

também capacitar os estudantes de Direito da UEMG, para que através do conhecimento adquirido durante o curso de direito efetuem interação com a sociedade aplicando o

conhecimento adquirido e captando a realidade sobre os problemas que afligem a sociedade relacionada à violação dos direitos consumeristas. Como ações deste trabalho serão

realizadas rodas de conversas nas escolas com alunos concluintes do segundo grau de escolas públicas, tendo como dinâmica de exibição de documentário e inserção de pontos

polêmicos da relação de consumo e instigando o debate. Busca-se promover o conhecimento necessário sobre os direitos do consumidor e consequentemente, a orientação para

um consumo consciente. Bem como a participação efetiva do jovem diamantinense secundarista e os universitários da UEMG com interação nas discussões dos problemas que

envolvem as relações de consumo e um maior entendimento do papel do Direito enquanto carreira jurídica e de tutela dos direitos do cidadão.
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