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Resumo: O objetivo do projeto é proporcionar aos munícipes de Itaperuna e 
das cidades vizinhas acesso ao ensino jurídico, proporcionando ascensão 
profissional com difusão de técnicas de autoaprendizagem para cargos e 
empregos públicos, focando principalmente em pessoas com um vago 
conhecimento na área jurídica, bem como iniciar o estudante em qualquer área 
do conhecimento em métodos de aprendizado individual, promovendo-lhe 
maior autonomia intelectual, aplicando a metodologia de execução do projeto 
dividida em três etapas: a primeira consiste em capacitar os bolsistas sobre 
técnicas autodidatas para a população interessada. O autodidatismo é um 
complexo de técnicas que precisam ser dominadas para um estudo eficiente e 
eficaz, a fim de que possam se sair bem nas provas de concursos públicos e 
em outras diversificadas avaliações. A segunda etapa enseja na aplicação 
dessas técnicas com os participantes em sala de aula. Por fim, a terceira etapa 
consistirá em aulas focadas no Direito Constitucional e Administrativo Básico 
com suporte de autores como Pedro Lenza, Gustavo Scatolino e João 
Trindade. Os resultados encontrados nos projetos estão em andamento, o 
projeto na presente data já está na última etapa (sendo lecionado Direito 
Constitucional e Administrativo Básico), no caminho para a sua conclusão. 
Após a capacitação dos bolsistas, uma turma foi iniciada para o projeto com um 
alto índice de pessoas interessadas, principalmente por estudantes 
universitários em Direito, por ter um maior interesse e conhecimento na área 
abordada pelo projeto, mas também com outros tipos de participantes como 
estudantes de ensino médio, aplicando as técnicas de autodidatismo até 
mesmo nos próprios estudos no dia a dia.  
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