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""Institui no Município de São Paulo o projeto "Saber Direito" que contempla a parceria 
entre as Faculdades e Universidades do Ensino Público e Privado a realização de aulas 
expositivas sobre: Constituição Federal, direitos humanos, áreas de atuação do Direito 
Público/Privado, aos alunos da Rede Pública Municipal." 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Institui no município de São Paulo parceria entre as Faculdades e Universidades 
do ensino Público e Privado, a realização de aulas expositivas sobre: Constituição Federal, 
direitos humanos, áreas de atuação do Direito Público/Privado aos alunos da Rede Pública 
Municipal. 

Art. 2º As palestras serão ministradas pelos alunos das faculdades e universidades de 
forma não onerosa, contudo serão computadas como atividades complementares, a critério da 
universidade. 

Art. 3º Estas palestras são voltadas para alunos a partir do 1º ano do Ensino Superior, 
podendo ser adaptadas para pais e profissionais da área da educação. 

Art. 4º As instituições estarão disponibilizando em seus calendários acadêmicos as 
respectivas datas Escolas onde serão ministradas as palestras. 

Art. 5º As atividades realizadas por estes alunos serão avaliadas por tutores da própria 
instituição. 

Art. 6º O "Status" de certificação na participação deste projeto é de "Atividade 
Voluntária". 

Art. 7º Estes alunos receberam horas de acordo com o critério de avaliação e 
certificação da Faculdade ou Universidade. 

Art. 8º O aluno deverá apresentar relatório da atividade, para que seja comprovado a 
sua participação na atividade. 

Sala das Sessões, 01 de outubro de 2018 

Às Comissões competentes. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 127 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

