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RESUMO: O trabalho objetiva, pela metodologia do estudo de caso, descrever a experiência 
dos Núcleos de Prática Jurídica (NPJ) da Universidade Estácio de Sá como instrumentos para 
a formação e sensibilização dos alunos do Curso de Direito para o atendimento aos Direitos 
Humanos, em especial a promoção do Acesso à Justiça à população em situação de 
vulnerabilidade econômica e social. Parte-se da hipótese de que o NPJ se constitui como um 
dos espaços da pesquisa e extensão universitárias apropriado à viabilização e socialização dos 
Direitos Humanos. A Universidade Estácio de Sá, sediada no Estado do Rio de Janeiro, tem 
uma experiência na formação de alunos do Curso de Direito há mais de 45 anos. Cabe ressaltar 
que a Universidade possui o maior curso de Direito do país, com mais de 25000 alunos, o que 
por si só demonstra o seu grande impacto social na educação jurídica. A concepção do curso de 
Direito da Estácio leva ao formando uma capacitação técnica compatível com o perfil do 
egresso desejável para, não só atender aos requisitos da Advocacia, como também para as 
carreiras onde o bacharel pode contribuir, por exemplo, nos cenários de pesquisa, extensão 
universitária ou no serviço público, em suas mais diversas instâncias. As cadeiras universitárias 
seriam insuficientes do ponto de vista da formação plena desse egresso, se faltasse a 
sensibilização do discente para a importância da justiça no dia-a-dia da população, sobretudo 
naquela parcela menos favorecida. Esse processo formativo vai além da prática das técnicas, ou 
do exercício prático das atividades inerentes a formação, para desenvolver a sensibilidade 
humanística à promoção dos Direitos Humanos, como condição sine qua non a dignidade da 
pessoa humana. Em outras palavras, há a necessidade, para além da formação técnica, da 
contextualização do aluno à realidade do cidadão necessitado de apoio ao ingresso de causas na 
Justiça. Situações nas quais são flagrantes os prejuízos imputados a ele, muitas vezes pelo 
sentimento de superioridade do transgressor, ou pelo simples fato de que transgredir traz 
benefícios econômico-financeiros. Tal contextualização visa trazer uma exposição a realidade 
dura, para a perspectiva de quem sofre, no intuito de sensibilizar o aluno muitas vezes alheio a 
essas realidades. Nesse contexto, a Universidade adota há muitos anos, como laboratório do 
Curso de Direito, o NPJ, que presta atendimento gratuito de forma a viabilizar o Acesso à 
Justiça àqueles menos favorecidos. Essa estrutura disponibiliza um corpo técnico de advogados 
que atendem à população e insere os alunos nos cenários da prática jurídica, onde os acadêmicos 
podem exercitar, sob supervisão qualificada, o atendimento, o desenvolvimento de peças 
jurídicas, a submissão e o acompanhamento de processos dentro da esfera judiciária brasileira, 
desenvolvendo o conceito contemporâneo de “clínicas”. Sendo assim, o NPJ seria o espaço 
onde o aluno pode praticar o que aprendeu em sala de aula, atendendo aos menos favorecidos, 
viabilizando o Acesso à Justiça, e ainda, desenvolver as habilidades e as experiências adequadas 
ao aluno na promoção para as causas sociais e de Direitos Humanos. 
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