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DIREI T O

AD M INIS T RAÇÃO

OAB renova selo
de qualidade do
curso de Direito
A OAB nacional renovou em janeiro último o selo de
qualidade OAB Recomenda ao curso de Direito da
Milton Campos, com base no índice de aprovação de
alunos no Exame da Ordem e nas notas no Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Das
mais de 1.300 faculdades de Direito brasileiras, apenas
139 foram agraciadas com o selo, sendo 21 em Minas
Gerais. A diretora da FDMC, Lucia Massara, e a diretora
secretária do Centro Educacional de Formação Superior
(Cefos), Simone Figueiredo, representaram a Faculdade
na entrega do selo, que foi feita pelo presidente da
OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, na presença do
presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, e do
ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Página 5
Foto: OAB

Administração da MC
abre curso pioneiro
em empreendedorismo

C I Ê N C IAS C ON T Á BEIS

A Milton Campos é a primeira instituição universitária do Brasil a oferecer um curso de
especialização (pós-graduação lato sensu) em “Empreendedorismo de Alto Impacto”,
voltado aos interessados em Empreendedorismo. O curso terá 420 horas de duração, em
um ano, e será ministrado em convênio com a Techmall, às sextas-feiras e sábados. As
inscrições ficam abertas até 7 de março, no site www.mcampos.br. A coordenação é da
professora mestra Marcília Duarte Costa de Avelar. Página 3.

A diretora Lucia Massara recbeu o Selo das mãos do
presidente da OAB nacional, ao lado do presidente
da OAB-MG, Antônio Fabrício Gonçalves, e do vicepresidente da OAB nacional, Luis Cláudio da Silva Chaves

Jornal publica
serviços para
os calouros

TCC de alunas
discute nova lei
anticorrupção

Milton Campos
perde Jorge Lasmar,
aos 95 anos
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editorial

Boas notícias
É sempre bom terminar um ano e
começar outro com boas notícias.
Pois foi o que aconteceu com a
Milton Campos na passagem de
2015 para 2016. Terminamos o
ano com o reconhecimento da
Capes de que nosso Mestrado
está entre os melhores do país e
começamos outro com a renovação do Selo de Qualidade OAB
RECOMENDA ao nosso curso de
graduação.
No caso do Mestrado, o reconhecimento da Capes consolida o trabalho feito há anos e que ingressa em nova etapa em 2016, com
modificações estruturais importantes tanto na modalidade stricto sensu quanto na lato sensu.
No caso da graduação, o Selo faz
justiça à excelência de nosso ensino que, há mais de 40 anos, vem

oferecendo à sociedade mineira exemplos de ótimas práticas.
Nos dois casos, deve-se ressaltar
a seriedade das premiações, pois,
além de conferidas pelas únicas
instituições públicas competentes para tais avaliações, são baseadas em critérios rígidos e objetivos. Basta dizer que menos de
10% dos mais de 1.300 cursos de
Direito brasileiros obtiveram o reconhecimento da OAB.
Para os cursos de Administração
e de Ciências Contábeis, nossa
expectativa é a de renovar os altos conceitos já obtidos tanto nos
Exames de Suficiência dos Conselhos de classe quanto no Enade.
Quanto a este, aliás, saudamos
como bem-vinda a mudança
anunciada pelo ministro da Educação de que as notas dos alunos
nesse Exame passarão a ser inclu-

ídas em seus currículos, o que lhe
conferirá maior peso, ao ampliar
o comprometimento dos estudantes com sua realização.
Finalmente, ao dar as boas vindas aos nossos alunos, cabe-nos
dizer a todos que a repetição de
boas avaliações externas de nossos cursos, mais do que motivo
de orgulho, tem significado para
nós a consciência de que aumenta também a nossa responsabilidade com a manutenção da excelência no ensino.
Desejamos, portanto, um Feliz
2016 a todos, para que possamos também terminá-lo com
boas notícias.
Professor Pedro Gelape
Presidente do Cefos

avaliação

Capes põe Mestrado da MC entre os
melhores do Brasil
O Programa de Mestrado da
FDMC foi incluído pela Capes
entre os melhores do Brasil,
com o conceito médio de 4,5 (o
máximo possível é 5), segundo
o ranking divulgado em dezembro pelo Inep / MEC, com
base nos resultados do Índice
Geral de Cursos (IGC). O Mestrado da Milton Campos, reformulado recentemente, agora
se denomina “Direito nas Relações Econômicas e Sociais” e
conta com duas linhas de pesquisa: “O Direito Empresarial

na Ordem Econômica
Brasileira e Internacional” e “Relações Econômicas e Sociais, Estado
Democrático de Direito, Políticas Públicas e
Internacionais”.
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação
da Milton Campos é a
professora Tereza Mafra.
Os dados completos do levantamento, divulgado parcialmente

pela revista EXAME, podem
ser encontrados nos sites do
Inep e da Capes, ambos vinculados ao MEC.
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Pioneirismo

Milton Campos abre inscrições para
Pós em Empreendedorismo de Alto Impacto
Especialização é a primeira do Brasil sobre o tema
A Faculdade de Administração
Milton Campos inaugura neste
ano o curso de pós-graduação
‘lato sensu’ em “Empreendedorismo de Alto Impacto”, voltado
a interessados no vasto universo
do empreendedorismo e com o
objetivo de preparar os alunos
para desenvolver e lançar soluções inovadoras, que atendam a
uma necessidade do mercado e
da sociedade.

O curso é o primeiro do Brasil nessa temática e as inscrições já es-

tão abertas no site www.mcampos.br. Elas poderão ser feitas até
o dia 29 de abril.

Nas 420 horas totais de curso –
dividido em quatro módulos – serão abordados conteúdos como
modelos de negócios e mercado,
gestão da inovação, marketing,
finanças e investimentos, além
de aspectos jurídicos e regulatórios e propriedade intelectual.
O público-alvo são entusiastas

pelos temas empreendedorismo
e inovação, com ensino superior
completo em qualquer área do
conhecimento.
A seleção será feita via análise de
currículo e entrevista, que pode
ser dispensada. O curso terá início
em maio, com aulas presenciais
às sextas-feiras, das 19h às 22h30,
e aos sábados, das 8h às 12h e de
14h às 18h. As aulas serão ministradas no Campus II da Faculdade
Milton Campos (Alameda Oscar
Niemeyer, 61 – Nova Lima) e na

Techmall (Av. Flávio dos Santos,
372, Floresta – Belo Horizonte).
A Pós-Graduação em Empreendedorismo de Alto Impacto é coordenada pela professora mestra
Marcília Duarte Costa de Avelar. O
investimento é de R$ 18 mil, divididos em até 12 parcelas mensais
e sucessivas de R$ 1.500,00 com
desconto de 10% para pagamento do valor integral à vista na matrícula. A documentação completa necessária para inscrição pode
ser consultada no site da Faculdade (www.mcampos.br).
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Dicas para calouros

Conheça os serviços que a
Milton Campos lhe oferece
curso
O Centro Educacional de Formação Superior (Cefos), entidade mantenedora
das Faculdades Milton Campos, foi criado em 1972 e está agora em seu 42º
ano de existência. O curso de Direito, em nível de Bacharelado, foi inaugurado em 1973 e reconhecido pelo MEC em 1980 (Portaria 203, de 10 de março) e tem tido esse reconhecimento renovado rotineiramente desde então,
como resultado do bom desempenho acadêmico e do cumprimento das exigências legais e administrativas do Ministério. O curso de Administração foi
inaugurado em 1999 e o de Ciências Contábeis em 2001 e ambos já foram
reconhecidos pelo MEC e têm seu credenciamento renovado desde então.
Os dois cursos têm apresentado resultados bastante positivos no Enade e os
bacharéis graduados aqui têm obtido altos índices de aprovação nos exames
de suficiência dos respectivos Conselhos de classe.

internet
O site das Faculdades Milton Campos (www.mcampos.br) foi inteiramente reformulado e oferece informações sobre os cursos oferecidos pela instituição,
calendário letivo, editais e outras informações acadêmicas. Também dá acesso às matérias do Jornal Milton Campos e possui links para sites de interesse
dos alunos. Pela Internet, o Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA) disponibiliza aos estudantes informações sobre sua frequência, notas, resultados e
histórico. Através dele, o aluno pode informar sobre mudança de endereço,
renovar empréstimos de livros, emitir segunda via de boleto de cobrança e
ainda baixar arquivos oferecidos pelos professores.

Como em todo início de semestre letivo, o Jornal
da Milton Campos publica matéria de serviços,
buscando levar aos alunos ingressantes informações
que os ajudem a se integrar rapidamente às rotinas
acadêmica e administrativa da faculdade.

Biblioteca
A biblioteca das faculdades são mais completas do Brasil, estando interligadas on line aos principais bancos de dados e de publicações do mundo. Com
instalações confortáveis e silenciosas, nos dois campi, oferecem computadores com acesso à Internet, que podem ser usados para pesquisas complementares. O acesso é feito com o cartão de identificação do aluno, utilizando-se o código de barras constante dele. Pesquisas bibliográficas também
podem ser feitas pelo site da faculdade.

CPA
As faculdades mantêm em funcionamento a Comissão Própria de Avaliação
(CPA), com representantes dos corpos docente e discente, dos funcionários
e da comunidade externa, destinadas a promover a avaliação permanente
das atividades acadêmicas, apresentando críticas e oferecendo sugestões
de melhoria.

Laboratórios de Informática
A Faculdade mantém três laboratórios de informática à disposição dos alunos. Todos os equipamentos oferecem acesso à Internet por meio de um link
exclusivo da instituição, o que garante maior rapidez na navegação. Entre os
programas instalados estão o Word, Excel e PowerPoint, todos da Microsoft.

Atendimento psicológico
As faculdades dispõem de Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, coordenado pela psicóloga Angélica Vianna Bandeira, para atendimento e
acolhimento de alunos que tenham necessidade de conversar sobre suas
dificuldades, dúvidas e questões relacionadas com aspectos emocionais e
pedagógicas.

Secretaria
A Secretaria dos cursos tem direção unificada e é responsável pelo acompanhamento escolar da vida do aluno, como matrícula, notas e frequência. Está
disponível para esclarecer dúvidas e expedir documentos como atestados,
declarações e dispensa de disciplinas. Horário: segunda a sexta, 7h30 às 12h
e 13h30 às 20h30; sábado, 8h às 12h.
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Ouvidoria
Desde 2010, as faculdades dispõem de Ouvidoria própria, para acolher reclamações, críticas, elogios e sugestões de todos os interessados, inclusive
os alunos. As manifestações podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou
por intermédio do site, em link próprio.

Jornal
Leia sempre o Jornal Milton Campos, que circula bimestralmente, durante
o período escolar. O jornal possui duas páginas dedicadas à publicação de
artigos de professores, alunos e ex-alunos; no caso dos alunos, de qualquer
período, os artigos devem passar pela revisão de um professor.
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Reconhecimento

FDMC recebeu a honraria em todas as edições desde a criação do prêmio
A Faculdade de Direito Milton
Campos (FDMC) foi agraciada
com o selo de qualidade OAB
Recomenda, premiação entregue a cada três anos às melhores escolas de Direito do país. A
Ordem dos Advogados do Brasil
leva em consideração o índice
de aprovação de alunos no Exame da Ordem e as notas no Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade). A diretora da FDMC, Lucia Massara, e
a diretora secretária do Centro
Educacional de Formação Superior (Cefos), Simone Figueiredo,
representaram a Faculdade na
entrega do selo.

“O selo OAB RECOMENDA é um
reconhecimento ao trabalho
que a faculdade realiza há mais
de 40 anos, com ênfase na seriedade e na qualidade do ensino
que oferece”, destaca a diretora
Lucia Massara. Para ela, o selo é
“diferenciado, pois significa o aval

insuspeito da entidade de classe
da advocacia brasileira, com base
em critérios objetivos, como o resultado de nossos alunos no Exame de Ordem, e de outras avaliações institucionais”, reforça.

Foto: OAB

A Milton Campos foi lembrada
em todas as cinco edições do

prêmiopromovidas pela OAB.
Este ano, 139 faculdades foram
agraciadas com o selo, 21 de Minas Gerais. Os critérios para concessão do selo de qualidade são
objetivos: ter ao menos 20 alunos
participantes de três edições do
Exame de Ordem Unificado, com
peso 4 na avaliação, e também do
Enade, com peso 1. As faculdades
com nota acima de 7, em escala
de 0 a 10, recebem o selo.

Foto: OAB

Faculdade de Direito Milton Campos recebe
selo de qualidade “OAB recomenda”

Prestigiaram o evento o presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, o presidente
do STF, ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, além de presidentes de diversas Seccionais,
do CNJ e do CNMP.

O presidente do STF, Ricardo
Lewandowski, e o ministro da
Educação, Aloísio Mercadante,
prestigiaram a sessão
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Acolhimento

Desembargador dá lição de vida em palestra aos calouros
 Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa

bem como as informações sobre as
alegres festividades universitárias.

Nos últimos anos, a cada início
de semestre, o Programa Interdisciplinar ‘Faculdade Viva’ (Prifavi)
organiza e realiza o acolhimento
dos alunos que ingressam no primeiro período da Faculdade de
Direito, com a participação dos
diretores, professores, alunos veteranos e egressos, Diretório Acadêmico e Associação Atlética.

A cada semestre, o PRIFAVI procura
trazer um aluno egresso para compartilhar a sua experiência de vida
antes e depois de sua passagem pela
Faculdade de Direito Milton Campos.

O acolhimento promove a aproximação e a integração dos novos
acadêmicos com a direção, os professores e os próprios colegas, além
de motivá-los aos estudos e à participação das atividades institucionais de extensão e pesquisa.

Nascido em São Gotardo (MG), o
desembargador em palestra sensível e motivadora a todos envolveu
com sua história de vida, verdadeiro
exemplo de determinação, perseverança e amor aos estudos.

O encontro proporciona, também,
o despertar do novo aluno para as
relevantes ações promovidas pelo
Diretório Acadêmico e pela Atlética,

Revivendo as lembranças guardadas, o ex-aluno emocionou a atenta
plateia ao rememorar a sua mocidade passada no interior: a vida humilde e singela com os pais; os pés des-

Coordenadora do Prifavi

No último encontro, no dia 18 de
fevereiro, foi a vez do ex-aluno e
hoje desembargador Pedro Bernardes de Oliveira.

Dinâmica buscou entrosar calouros na FAMC
A sessão de acolhimento dos calouros de Administração e de Ciências Contábeis teve como principal atividade uma dinâmica
de grupo entre os alunos, “para eles se conhecerem e iniciarem o
entrosamento que deverá acompanhá-los ao longo do curso”, segundo a coordenadora, professora Patrícia Maciel de Castro, que
é responsável pelo Núcleo de Apoio Psicossocial e pelo Núcleo
de Extensão da FAMC, além de lecionar as disciplinas Gestão de
Pessoas e Psicologia.
Além dessa dinâmica, os alunos receberam informações sobre todos os núcleos e departamentos da faculdade e fizeram um ‘tour’
pelo prédio, para conhecer as instalações.

calços; o nascer para os estudos por
medo de virar o “menino burrinho”,
ao ler o único livro da infância – “As
aventuras de Pinóquio”; o trabalho
no pasto e na fábrica de sofás; o “dia
de fúria” com a bicicleta; o leitor caminhante; a desistência de estudar
e a vitória em retornar aos estudos.
Lembrou-se dos quatro anos na Faculdade de Direito Milton Campos,
à época estabelecida no Colégio
Arnaldo, fazendo referências aos extraordinários professores e sua gratidão pela instituição que lhe proporcionou condições para realizar o
seu sonho de se formar em Direito.
As horas de dedicação aos estudos

Em minutos agradáveis, o ex-aluno
Pedro Bernardes encantou e motivou a todos os presentes, deixando
uma bela lição e a chama acesa para
que cada um encontre o seu “desejo
ardente” e persevere, com honestidade, dedicação e positividade, na
consecução de seus sonhos.

Além da palestra motivacional do desembargador Pedro Bernardes,
a sessão de acolhimento constou de apresentação do Regimento da
FDMC, pelo aluno Guilherme Gosling, e apresentações do Núcleo de
Atividades Complementares (NAC), do Programa de Inclusão e Educação Previdenciária (Piep), do Diretório Acadêmico e da Associação
Atlética, além de saudação da diretora Lucia Massara aos novos alunos.
Dacon e Atlética
O Diretório Acadêmico Orozimbo
Nonato (Dacon) e a Associação
Atlética Milton Campos (AAMC)
foram representados pelos respectivos presidente, Alexandre
Décio, e conselheiro, Henrique
Costa Abrantes, que apresentaram o trabalho desenvolvido pelas entidades.
A AAMC informou sobre as modalidades esportivas oferecidas,
convidando os alunos a participarem, inclusive da charanga. Houve
apresentação de um vídeo dos Jogos Jurídicos Mineiros, que ocorre
anualmente, e sorteiode dois kits
de materiais da associação.
O Dacon destacou a importância
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e a sensibilidade de transformar as
dificuldades em oportunidades de
aprendizado e aperfeiçoamento do
homem e da alma. A aprovação no
concurso da Magistratura do Estado
de Minas Gerais e a alegria de regressar à sua cidade natal como juiz,
após oito anos de sua partida para o
grande desafio na Capital.

do órgão para representatividade
dos alunos junto à direção e informou sobre o suporte oferecido ao
corpo discente, através dos seus
departamentos especializados. O
Dacon entregou uma lembrança
a cada aluno e um questionário
para que os novos alunos sejam
acompanhados pelo NAC (Núcleo de Apoio ao Calouro).
Foram exibidos dois vídeos, um
sobre o trote solidário, diferencial
na Milton Campos, que não admite o trote convencional, mas promove uma gincana para arrecadação de doações para instituições
carentes. O vídeo final foi sobre o
‘Butecampos’, festa de recepção
gratuita para os novos colegas.
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ARTIGO

A importância da “compliance” nas PME após a lei anticorrupção
 Ana Laura Henrique Soares de Almeida
 Lorena Ferreira Carneiro
 Isabela Santos Arantes Vieira (*)

(*) Graduadas pela Faculdade de Direito Milton
Campos; trabalho final de disciplina ministrada no
curso de Especialização em Ciências Penais da FDMC
pelo professor Luciano Santos Lopes.

É dever do Estado, como único
detentor do poder de punir, fiscalizar as diversas condutas e atividades de seus cidadãos de modo
a prevenir e, eventualmente, aplicar penalidades à prática de delitos, dentre eles os relacionados à
atividade empresarial. Contudo,
diante de sua própria ineficiência, o Estado vem transferindo o
dever de fiscalização aos próprios
organismos fiscalizados.
Assim é que surge a Lei
12.846/2013
(regulamentada pelo Decreto 8.420, de
18/03/2015), também conhecida como Lei Anticorrupção, que
atribui às pessoas jurídicas, independentemente da forma de organização ou modelo societário

adotado, a responsabilidade de
fiscalizar a conduta de seus funcionários, prestadores ou tomadores de serviço, a fim de evitar
condutas lesivas à Administração
Pública nacional ou estrangeira.
Através dessa lei, a responsabilidade civil e administrativa das
pessoas jurídicas passou a ser objetiva, o que significa que para a
punição destas basta a prova do
fato, do resultado lesivo à Administração Pública e do nexo de
causalidade entre um e outro.
Isso certamente importa na necessidade urgente de alteração
de uma cultura “burocrática” na
apuração interna de atos de corrupção, principalmente nas pequenas e médias empresas, para
a promoção de uma cultura de
instauração e aprimoramento
dos órgãos de controle interno,
fiscalização e conscientização de
seus funcionários.

jurídicas pode ser de natureza administrativa, através da fixação de
multas que variam de 0,1% a 20%
do faturamento bruto, ou multa
de R$ 6 mil a R$ 6 milhões, e/ou
de natureza judicial, tais como
perdimento de bens, suspensão
ou interdição parcial das atividades, indisponibilidade dos bens
ou até mesmo a dissolução compulsória da pessoa jurídica.
Importante ressaltar, ainda, que
a responsabilidade da empresa
não exclui a responsabilidade
dos dirigentes e administradores, que, nesse caso, será subjetiva, havendo a necessidade
da comprovação do dolo e da
culpa para punição da pessoa
física no âmbito civil, penal ou
administrativo.

A responsabilidade das pessoas

Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou
estrangeira, para os fins da legislação nacional, todos aqueles
que atentem contra o patrimônio

1) Identificação dos riscos: a
aplicação de controles internos
requer a identificação dos riscos,
tanto de natureza interna quanto
externa. Essa identificação deverá
ser feita por meio de entrevistas e
preenchimento de questionários
nas áreas da empresa que estão
mais sujeitas ao risco, a exemplo
da área financeira;

3) Implementação: consiste na
aplicação, em concreto, do projeto
de compliance, por meio da criação de programas de sistema de
monitoramento e testes de Compliance, tais como, elaboração de
manual de ética e conduta, sistema para denúncia de atividades
consideradas ilícitas e políticas de
desenvolvimento1.

2) Avaliação dos riscos: consiste na mensuração dos riscos a
partir do levantamento das atividades da empresa e dos impactos que eles exercem nos serviços ou negócios;

Por fim, é importante destacar que o
sucesso do compliance está diretamente relacionado ao comprometimento da empresa. E a importância
da implementação desse setor de fiscalização, também nas pequenas e

público nacional ou estrangeiro,
contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil, tais como corromper
agente público ou pessoa a ele
relacionada, financiar prática de
atos ilícitos, utilizar-se de pessoa
(física ou jurídica) interposta para
ocultar ou dissimular interesses
ou ações fraudulentas, dificultar
investigações ou fiscalizações
de órgãos, entidades ou agentes
públicos, fraudar licitações ou
contratos com a Administração
Pública, criar pessoa jurídica de
modo fraudulento ou irregular
para participar de licitação ou celebrar contrato com a Administração Pública.
Para evitar a prática desses atos
é que surge a importância da implementação do setor de compliance nas pequenas e médias
empresas, já que esse tipo de
controle já faz parte da cultura de
sociedades de grande porte.

COMPLIANCE
O compliance é a obrigação de
estar em consonância com as
leis, bem como com as condutas éticas relacionadas à atividade empresarial, com a finalidade de diminuir os riscos das
condutas não queridas. Para
tanto, é preciso esquematizar
os riscos principais, sendo de
suma importância conhecê-los,
com o objetivo de desenvolver
as medidas de prevenção necessárias para cada empresa.
Nesse sentido, a metodologia
de controle deverá ser distribuída em três focos principais:

1 - Manual de Controles Internos desenvolvido pela Comissão Técnica Nacional de Compliance e Controles Internos, Março de 2004.

médias empresas, se faz necessária pois além de minimizar os riscos, sendo uma medida preventiva contra a prática de atos que
afetam a Administração Pública,
poderá servir de atenuante. Em
outras palavras, a empresa que
possui mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denúncia
de irregularidade, código de ética
e de conduta que conscientiza os
funcionários sobre a política anticorrupção, caso cometa a prática
de algum ato tipificado pela Lei
12.846/2013, terá o benefício da
diminuição da pena.
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Milton Campos lamenta morte de Jorge Lasmar,
um dos fundadores
A Milton Campos perdeu no último
dia 25 de fevereiro um de seus fundadores, o professor Jorge Lasmar,
que integrou o grupo de criação do
Centro Educacional de Formação
Superior (Cefos), entidade mantenedora das faculdades, e que durante sua vida exerceu inúmeras
funções no magistério e na administração da instituição, incluindo a
direção da Faculdade de Administração. Ele estava com 95 anos. Sua
filha Flávia e seu neto Jorge Mascarenhas Lasmar são professores da
Milton Campos.
Natural de Perobas, então distrito de

Piumhi e hoje município de Doresópolis, em Minas Gerais, o professor
Jorge Lasmar, além de advogado,
foi literato e historiador, e ocupou
funções de relevo na gestão pública
estadual e municipal e junto a entidades da sociedade civil.
Fez o curso primário em Piumhi,
cursou o ginasial no Colégio Dom
Lustosa, (hoje Escola Estadual
Dom Lustosa), de Patrocínio, e
depois seguiu para Belo Horizonte, ingressando na Faculdade de
Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais, onde se graduou
bacharel em Ciências Jurídicas.

Foi conselheiro eleito da OAB
-MG, em 1957/1959 e 1979/1989
e diretor 1º secretário da entidade em dois mandatos. Representou a OAB-MG junto ao Governo
de Minas, gestão Aureliano Chaves, para assuntos relativos a menores abandonados. Foi, ainda,
conselheiro federal da Ordem,
em dois mandatos, com assento
na 1ª Câmara, Seleção e Prerrogativas, e Membro do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais.
Em 1941, ingressou no serviço
público do Estado de Minas Gerais, na antiga Chefia de Polícia,
hoje Secretaria de Defesa Social.
Foi também assistente técnico
da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, na qual ocupou diversos cargos, todos relacionados à
proteção do menor; e Procurador
do Estado de Minas Gerais.
Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,
ocupando a cadeira nº 100, do
patrono Hildebrando Pontes, tendo sido seu tesoureiro, vice-presidente e secretário geral.
Foi, ainda, membro da Associação Brasileira de Pesquisa
Histórica e Genealogia, de São
Paulo; membro da Academia
Patrocinense de Letras, de Patrocínio-MG; e membro correspondente do Instituto Histórico
e Geográfico de Sorocaba-SP.

Ano letivo de 2016
terá 232 dias letivos
O ano letivo dos três cursos da Milton Campos teve início
em 11 de fevereiro de 2016, conforme o calendário unificado aprovado pelos Conselhos Superiores das faculdades
de Direito e de Administração. O primeiro semestre será encerrado em 30 de junho, com o total de
117 dias letivos, e o segundo semestre
se iniciará em 1º de agosto, com encerramento previsto em 19 de dezembro,
totalizando 115 dias letivos.
Conheça a íntegra do calendário no
site www.mcampos.br.

CORREIOS
Contrato: 9912354973
Centro Educacional de Formação Superior Ltda. - Cefos
CNPJ: 16.694.697/0001-88
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