SIM,

somos para você!
Garanta uma formação de excelência.
Temos motivos de sobra para que você tome
decisões com segurança, nos caminhos do Direito,
da Engenharia Civil ou da Ciência da Computação.

Padrão de qualidade
em dose dupla!
Dom Helder: (31) 2125-8800 | EMGE: (31) 2125-8865

domhelder.edu.br | emge.edu.br

Você é muito
importante!
A escolha do seu curso superior
reflete a importância que você
dá a si mesmo.
Nas próximas páginas você encontrará boas razões
para decidir qual será o próximo passo da sua
carreira. E não vamos falar só de teoria, mas também
de muita prática!
Então, o que você tem mais vontade de aprender?
Veja, no índice, os diversos caminhos que a Dom
Helder e a EMGE abrem para você... escolha o seu!

Já nos
apresentamos?
Padrão de qualidade em dose dupla!

Nossos cursos possuem conceito máximo no MEC

Fazemos parte de uma Rede
Internacional de Universidades Jesuítas

+200 universidades
presentes em todos os continentes.
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SOBRE/DOM HELDER

Olá, nós somos
a Dom Helder!
Acompanhamos você nas
várias etapas da sua carreira!
Por onde sua história conosco vai começar?

Graduação

Pós-Graduação

Direito
Direito Integral

Especialização
Mestrado
Doutorado
Pós-Doutorado

(31) 2125-8800

comunicacao@domhelder.edu.br

domhelder.edu.br

R. Álvares Maciel 628, Santa Efigênia - BH/MG

CURSOS/DOM HELDER

Direito
Quais os
diferenciais
Currículo
da Dom
flexível e atualizado
conforme interesse
Helder?
profissional.

Acompanhamento
psicopedagógico e
ensino personalizado.
Corpo docente altamente
qualificado.
Você pode decidir quais as
atividades de cada período,
inclusive antecipando
disciplinas e participando de
seminários.
O estudante pode se graduar em
cinco anos, estudando nos
turnos da manhã ou noite.
O estudante participa de
atividades interdisciplinares,
de pesquisa e extensão durante
todo o curso.

Oportunidade de
participar de estágios
e programas de
internacionalização.

Pedagogia Inaciana e
comunidade do conhecimento
com metodologias ativas.

Direito Integral
Características do curso
de graduação convencional,
mas com acréscimos e
benefícios que garantem
máxima qualidade.

Currículo acadêmico
pela manhã.
Aulas de
aprofundamento,
estudos orientados,
cursos intensivos,
grupos de estudo
e pesquisa avançada
pela tarde.

Atividades de
complementação
em idiomas, oratória e
retórica, práticas
jurídicas, aulas
intensivas de
preparação para
concurso público e
visitas guiadas.

Fale conosco: direito.integral@domhelder.edu.br
(31) 2125-8833

CURSOS/DOM HELDER

Pós-Graduação Lato Sensu
Convênio de cooperação mútua entre:

Modalidade
a distância

Modalidade
semipresencial
Pelo convênio, advogados
regularmente inscritos na
OAB-MG têm acesso à
Biblioteca do Advogado
sediada na Dom Helder
Escola de Direito.

Mestrado
em Direito

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito MESTRADO - tem como área de concentração: "Direito
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável" dividida em
duas linhas de pesquisa:

01 Direito,
Sustentabilidade
e Direitos
Humanos

Públicas,
02 Políticas
Globalização e
Desenvolvimento
Sustentável

Doutorado em Direito
O Doutorado da Dom Helder, como o Mestrado,
possui como área de concentração:
"Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável"
divida em duas linhas de pesquisa:

01 Direito,
Sustentabilidade

e Direitos Humanos

Públicas,
02 Políticas
Globalização e

Desenvolvimento Sustentável

Pós-Doutorado em Direito
Aprofunde seus
conhecimentos por
meio da realização
de estágio e
desenvolvimento
de projeto científico
especializados.

Foto da estrutura aqui ou frase

O programa de pós-doutoramento é
definido em diálogo entre o
orientador e o candidato, que deve
se habilitar mediante apresentação
de projeto de pesquisa e atividades
científicas.

CARREIRA/DOM HELDER

Com acesso gratuito, a Dom Helder Revista de
Direito aceita artigos de autores com qualquer
titulação, inclusive graduandos. A linha editorial
da Revista é “Justiça, Estado e Cidadania nas
Sociedades Contemporâneas”. Trata-se de
linha interdisciplinar para abranger todas as
áreas do Direito, proporcionando reflexões e
abordagens jurídicas e filosóficas.

A pesquisa na
Dom Helder
Escola de Direito
é levada a sério!

VEREDAS DO
DIREITO
Revista

Com conceito "Qualis A" na
CAPES, a Revista Veredas do
Direito é vinculada ao Programa
de Pós-Graduação em Direito da
Dom Helder e adota a linha
"Direito Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável".
Todas as edições podem ser
acessadas gratuitamente pelo
site:
domhelder.edu.br/revista
A revista está em mais de 15
indexadores nacionais e
internacionais e seus artigos são
identificados pelo
DOI (Digital Object Identifier).

EDITORA
DOM HELDER

Publicação de reflexões e
produções científicas

Excelência acadêmica na área de
concentração do Mestrado e
Doutorado da Dom Helder
(Direito Ambiental e
Desenvolvimento
Sustentável), a Editora Dom Helder
publica, eventualmente,
produções intelectuais de
outras áreas do conhecimento
jurídico e afins. Espaço
privilegiado para divulgação das
produções desenvolvidas na
Escola. A Editora faz traduções
de obras estrangeiras que
possibilitam a disseminação do
conhecimento e o intercâmbio
científico internacional.

Grupos de Pesquisa:
foco nas linhas de pesquisa da
Pós-Graduação stricto sensu,
liderados por professores doutores
do Mestrado/Doutorado e
integrados por discentes, docentes e
egressos da Dom Helder.

DOM HELDER
REVISTA DE DIREITO

Publicação integralmente
integralmente eletrônica
eletrônica
Publicação

Grupos de Iniciação Científica:
liderados por professores doutores da
Graduação ou da Pós-Graduação stricto
sensu, secretariados por professores da
Graduação e integrados exclusivamente por
graduandos pré-selecionados. Os temas dos
Grupos de Iniciação Científica são amplos,
abrangendo todas as áreas do Direito.

CARREIRA/DOM HELDER

Vivencie o mundo
dos julgamentos em
uma simulação jurídica!
Está no ensino médio?
Participe do Tri-e!

Uma das mais inovadoras metodologias de prática do Direito

O que é? Exercício de simulação jurídica de uma Corte
Internacional que visa enriquecer a vivência do Direito
Internacional por meio de análise e julgamento de
conflitos reais.
Desenvolvimento de habilidades em pesquisa,

oratória, retórica e relações interpessoais.

Para estudantes do Ensino Médio e graduandos da Dom
Helder, o TRI-e é uma excelente oportunidade para
despertar e motivar vocações para a carreira jurídica,
além de promover o debate sobre temas atuais do
Direito Internacional Humanitário.

A equipe vencedora do TRI-e é premiada com uma
viagem para conhecer uma das sedes de importantes
Tribunais internacionais, como: a Corte Internacional
de Justiça em Haia, na Holanda, a Suprema Corte dos
Estados Unidos, em Washington ou a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica.

Já estuda na Dom Helder?
Participe:

Você sabia?
O TRI-e tem como
Patrono o
Meritíssimo Juiz da
Corte Internacional
de Justiça da ONU
com sede na
Holanda, Dr. Antônio
Augusto Cançado
Trindade.

Grupos de simulação por área:
Direito Processual
Direito Empresarial
Direito Internacional Direito do Mar
Direito Penal
Direito Eleitoral
Direito Civil

O TJD-e é uma competição extremamente
dinâmica, na qual concorrem entre si duplas
formadas por discentes da Dom Helder. Os
participantes devem ter conhecimento dos
casos hipotéticos sobre áreas específicas do
Direito. A competição é composta por
Rounds Eliminatórios, até a ocorrência do
Round Final, entre as duas equipes
permanecentes na competição. Nestes, os
competidores são chamados a pesquisar
sobre os temas, expor seus fundamentos e
defendê-los, em atividade singular para
desenvolvimento de sua retórica e
desenvoltura.

A realização do Tribunal de Júri é uma
oportunidade de os alunos vivenciarem o
conteúdo aprendido e praticarem as
competências e habilidades desenvolvidas
durante o semestre.
A simulação do Tribunal de Júri é feita a partir
de casos reais adaptados. Para a função de
jurados, conta-se com a participação de toda
comunidade acadêmica.

Eventos

BÔNUS /DOM HELDER

Semana do Conhecimento

Mostra Científica

Mostras de Profissões

Caminhada Ecológica

Congresso Internacional de Direito
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

Tribunal do Júri Simulado
Projeto Grandes Pensadores

Tribunal Internacional Estudantil
Torneio Jurídico de Debates Estudantil

Direito e Cinema

Acompanhe os próximos
eventos no nosso Instagram!

Livros, filmes e
séries jurídicas

FILME
SÉRIE

SUITS

2011 - Comédia

UMA MULHER DE TALENTO

O JULGAMENTO
EM NUREMBERG

2000 - Drama/Docudrama

1961 - Drama/Drama Político

LIVRO

O CASO DOS
EXPLORADORES
DE CAVERNAS

Fuller, Lon L.

FILME
FILME
FILME

ERIN BROCKOVICH:

FILME

HOTEL RUANDA
2004 - Drama/Filme de guerra

LIVRO
LIVRO
LIVRO

A REVOLUÇÃO
DOS BICHOS

Fiódor Dostoiévski

George Orwell

CRIME E CASTIGO

Vamos juntos?

LIVRO

UMA
IDEIA
DE JUSTIÇA
Vamos
juntos?
Amartya Sen

Telefone: (31) 2125-8800
E-mail: comunicacao@domhelder.edu.br

SOBRE/EMGE

Olá, nós somos
a EMGE!
Desenvolvimento,
tecnologia e inovação.
Por onde sua história
vai começar conosco?
Graduação
Engenharia Civil
Ciência da Computação
Arquitetura

(31) 2125-8865

comunicacao@emge.edu.br

emge.edu.br

R. Álvares Maciel 628, Santa Efigênia - BH/MG

CURSOS/EMGE

Por que
estudar
na EMGE?

Ciência da Computação

Transformar dados em informação para
resolver problemas que afligem bilhões de
pessoas ao redor do globo. Hoje em dia,

qualquer área do conhecimento
humano pode se beneficiar de
softwares, telecomunicação,
internet, banco de dados e
aplicações tecnológicas para
computadores e dispositivos móveis.

Se você também acredita nisso, o curso de
Ciência da Computação da EMGE é o lugar
certo para você.

Engenharia Civil
Conceber projetos,
construir e manter estruturas
necessárias ao bem estar e
desenvolvimento da sociedade.
Desenvolver habilidades de
comunicação e análise racional dos
fatos, estando apto a atuar
profissionalmente em praticamente
todos os segmentos da engenharia,
dada a vasta abrangência do
conhecimento adquirido durante o
curso. Se você também tem sede de
saber e deseja uma formação ampla,
é aqui que você deve ficar.

CARREIRA/EMGE

Mais do que o ensino de
excelência, nós realmente
cuidamos para que
você consiga ir além!

O CEM é voltado para
jovens de 16 a 21 anos,
sejam eles de escolas
públicas, privadas ou já
concluintes. Assim como a
EMGE, o CEM é para você,
que adora desafios!

Campeonato Estadual
de Matemática (CEM)
O Campeonato Estadual de Matemática (CEM) é
uma iniciativa promovida pela Escola Engenharia
de Minas Gerais (EMGE) em parceria com o
Movimento ECOS. Com a primeira edição em 2019, o
CEM já é um grande sucesso em todo o estado de
Minas Gerais.
O CEM não é uma olimpíada de matemática tradicional.
Com recursos lúdicos e gameficação, o CEM se configura
como uma ferramenta de aprendizagem e também de
diversão com uso da matemática aplicada. Por abordar
conteúdos atuais e contextualizados, o campeonato
funciona também como treinamento complementar para
o Enem.

Laboratórios
modernos
prontos
para uso

Os laboratórios de ensino,
pesquisa e desenvolvimento
tecnológico contêm o que

existe de mais atualizado
em termos de tecnologia
avançada para as áreas
de engenharia.

Docentes e estudantes,
durante as aulas teóricas,
podem usar os instrumentos
técnicos laboratoriais para
praticar permanentemente
o conhecimento e o
desenvolvimento de
habilidades técnicas.

Os Laboratórios da EMGE foram
avaliados por comissões de
especialistas designadas pelo
MEC/INEP, que consideraram
critérios como inovação,
infraestrutura, quantidade,
integralidade, segurança, etc. Em
todos os itens avaliados, os
laboratórios da EMGE obtiveram
Conceito Máximo.

Equipados com
instrumentos modernos
e completamente
informatizados.

BÔNUS /EMGE

Semana do Conhecimento
Seminário de Engenharia Sustentável

Eventos

EMGE Startup Dom
Demoday EMGE
Engenharia e Cinema
Caminhada Ecológica
Acompanhe os
próximos eventos
na nossa página
no Instagram!

Filmes e séries de
engenharia e/ou tecnologia

FILME
FILME

FILME

2014 - Drama/Mistério

2014 - Drama/Mistério

O JOGO DA IMITAÇÃO

INTERESTELAR

EX_MACHINA:
INSTINTO ARTIFICIAL

FILME

HER

2013 - Drama/Romance

2004 - DRAMA/FILME DE GUERRA

DOCUMENTÁRIO
DOCUMENTÁRIO

ALPHA GO

2017- Documentário

SÉRIE

PRISON BREAK:

EM BUSCA DA VERDADE
2005 - Ação

Vamos juntos?

AS CASAS MAIS
EXTRAORDINÁRIAS
DO MUNDO
2017 - Documentário

DOCUMENTÁRIO

O EQUILIBRISTA

2008 - CINEMA INDEPENDENTE/
DOCUMENTÁRIO HISTÓRICO

Telefone: (31) 2125-8800
E-mail: comunicacao@emge.edu.br

+

Ensino
personalizado

Padrão de qualidade
em dose dupla!
Mais do que o ensino de excelência,
nós realmente cuidamos para
que você consiga ir além!
NEP - Núcleo de Ensino

Personalizado

Estudantes da Dom Helder e da Emge têm ao seu dispor o
acompanhamento e orientação de profissionais qualificados.
O acompanhamento de perto de profissionais da psicologia,
pedagogia, educação, práticas jurídicas, metodologias de estudo e
pesquisa te ajudam a:

superar eventuais
dificuldades
de aprendizagem;
valorizar suas
habilidades
e interesses;
potencializar ao
máximo suas
aptidões e
competências;

incentivar o
protagonismo
discente.

Ação
Experiência

Reflexão

PEDAGOGIA INACIANA
Contexto

Avaliação

Ranking
Universitário
+

5 NO ENADE

Excelência e qualidade
Só 3% dos cursos de faculdades privadas conseguiram
nota máxima no ENADE e somos uma delas!

A Dom Helder e seu curso de
Direito, em todas as avaliações
institucionais do MEC, obtiveram
Conceito Máximo desde sua
origem.
Nossos estudantes de Direito obtiveram conceito no
ENADE e no desempenho do Exame da OAB que os
coloca entre os melhores índices de nota e
aprovação de Minas Gerais. A Ordem dos
Advogados do Brasil, considerando a excelência
do curso de Direito da Dom Helder, concedeu a
homenagem de reconhecimento "Qualidade de
Ensino Jurídico - Garantia Constitucional", com o
"Selo OAB Recomenda". Recentemente, a
excelência do curso de Direito da Dom Helder foi
também reconhecida pela mídia, em âmbito
nacional, por meio do Ranking Universitário da
Folha de SP (RUF), que posicionou o curso em Iº
lugar em qualidade de ensino jurídico de Minas
Gerais e 7º melhor curso de Direito do Brasil entre

A Escola de Engenharia (EMGE),
por sua vez, foi avaliada pelo MEC,
através de seu órgão oficial de
avaliação, o INEP.
Além do Conceito Máximo para seus cursos de
Graduação em Engenharia, também os Laboratórios
de Engenharia, em todas as avaliações, receberam
Conceito Máximo, sendo que todas as avaliações
foram fundamentadas em parecer emitido pelo
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
(CONFEA). Assim, o conjunto de fatores, como Projeto
Pedagógico, Corpo Docente, Infraestrutura, Biblioteca,
Ensino Personalizado e por ser Especializada em
Engenharia, garante aos estudantes da EMGE o que
há de melhor em qualidade de ensino e o mais
avançado em tecnologia para a formação de
excelência em Engenharia.

As avaliações externas são realizadas por
Comissões de Especialistas do MEC/INEP, por
meio de visitas periódicas, em que se
consideram fatores como:
Projeto Pedagógico Institucional
(Projeto Pedagógico dos Cursos, Plano de
Desenvolvimento Institucional, Plano de
Desenvolvimento dos Cursos);
Corpo Docente
(titulação, dedicação);
ENADE: Avaliações da Produtividade
Científica
(Pós-Graduação - CAPES);
Avaliações da Pós-Graduação (quadrienais CAPES);
Parecer do Conselho Federal de Engenharia
(CONFEA, para os cursos de Engenharia);
Exame da OAB
(para estudantes do curso de Graduação em
Direito);
OAB-Recomenda
(para o curso de Direito).

O CSI, de modo a permitir ao discente ampliar os horizontes
de seu conhecimento linguístico, cultural e técnico, busca
facilitar a realização de intercâmbio pelos estudantes,
apresentando a eles quais opções são mais adequadas ao
seu perfil. O Centro deixa à disposição dos interessados as
melhores opções de países e os meios de obter bolsas de
estudo, realizando um acompanhamento do início ao final do
intercâmbio.
É uma grande oportunidade para estudantes de
pós-graduação e alunos de graduação, tanto para imersão no
estudo de idiomas, quanto para e ampliar seus horizontes de
conhecimentos científicos e profissionais nas mais
renomadas universidades da atualidade.

SIMULAÇÕES
CAMPEONATO ESTADUAL DE MATEMÁTICA

EMGE

DOM HELDER

O CSI-EMGE fomenta a participação
dos estudantes da EMGE em eventos
de Engenharia e Tecnologia, como
simulações, competições, feiras e
conferências – nacionais e
internacionais. São realizadas
atividades internas mensais e serão
formados grupos de estudos
especialmente voltados para
participação em competições externas.

O Centro fomenta a participação dos
estudantes em simulações jurídicas, as
quais muito estimulam a oratória e o
conhecimento de diversos novos
aspectos de conteúdos que vão além
do proporcionado ao aluno na sala de
aula. Isto é realizado por meio de
simulações internas – o Tribunal
Internacional Estudantil e o Torneio de
Debates Jurídicos Estudantil – e
também pelo fomento a simulações
externas, através de grupos de estudos
especialmente voltados para a
participação nestas.

Veja algumas das
instituições
conveniadas ao
redor do mundo:
Europa
Universidad Pontifícia Comillas (Madri - Espanha)
Centre Sèvres - Faultés Jésuites (Paris - França)
Sankt Georgen Frankfurt am Main (Frankfurt - Alemanha)
Gregoriana (Roma - Itália)
The Hague University - (Holanda)
ICAM - Institut catholique d'arts et métiers (Paris - França)

Além dessas opções para estudo e
prática de idiomas através da Rede
Internacional de Universidades
Jesuítas, a Dom Helder e a EMGE
abrem portas para outras
universidades internacionais
conveniadas a fim de que seus
estudantes de Graduação, Mestrado
e Doutorado desfrutem do
intercâmbio acadêmico,
desenvolvam seus conhecimentos
e tenham contato com as mais
diversas culturas do mundo atual.

Estados Unidos
Georgetown Law University (Washington D.C)
Seattle University (Washington)
University of Pennsylvania (Estados Unidos)

Ásia
The Beijing Center for Chinese Studies (Beijing - China)
Sophia University - Jochi Daigaku (Tóquio - Japão)
USEK - Holy Spirit University of Kaslik (Líbano)

Fale conosco:

DHC: csi@domhelder.edu.br

|

EMGE: csi@emge.edu.br

Computadores
Projetores
Multimídia
Recursos tecnológicos
Gabinetes exclusivos
Auditórios equipados
Hall de evento
Espaços comunitários
Sala de entretenimento
Lounge
Laboratório de informática

Infraestrutura
A EMGE e a Dom Helder contam
com uma infraestrutura tecnológica
e acadêmica completa.

O conceito inovador da Biblioteca
da Dom Helder e da EMGE
consiste em articular, no mesmo
espaço, ambientes de estudo em
grupo, pesquisa, debate, oficinas
e convivência acadêmica.
O acervo conta com livros, periódicos e revistas
impressas e é atualizado permanentemente. Além da
estrutura física, a Biblioteca é equipada com as mais
avançadas técnicas de multimídia, colocando os
estudantes em contato com os maiores e mais
completos acervos das bibliotecas nacionais e
internacionais do mundo atual em termos de livros,
revistas e periódicos científicos.
Assim, pela qualidade em infraestrutura física, pelos
acervos impresso, digital e online, tanto em
quantidade quanto em qualidade e atualidade, as
Comissões de Especialistas do MEC/INEP, em
avaliações in loco, atribuíram Conceito Máximo à
Biblioteca da EMGE e da Dom Helder.

CAMPUS AVANÇADO
Um Campus inspirador
bem perto da natureza

O Campus Avançado está preparado para sediar, com conforto e segurança, eventos
ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS, CULTURAIS e de ESPIRITUALIDADE.

O Campus Avançado – Dom Helder / EMGE está
situado ao lado do Parque do “Rola Moça” (Parque
Estadual de Preservação Ambiental), no Distrito de
Casa Branca, Brumadinho/MG.
A finalidade principal do Campus Avançado é
oferecer um espaço diferenciado para alunos e
professores realizarem atividades acadêmicas de
ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO.

+

JUNTOS,

PODEMOS!

Movimento
ECOS

O ECOS é um movimento
socioambiental que trabalha em
defesa do meio ambiente desde
2011. Em conjunto com a
Secretaria de Estado de Educação
(SEE-MG), por meio de
cooperação técnica, são
desenvolvidas diversas iniciativas
em parceria com estudantes,
docentes e diretores de
instituições da rede pública e
privada de Minas Gerais.
Redução do consumo de água, de energia elétrica, de resíduos
sólidos, reciclagem, conservação de parques e praças são algumas
das propostas desenvolvidas pelos alunos dentro das escolas.
Pedagogicamente, o Movimento procura promover consciência
ecológica, atitudes pessoais e comunitárias de respeito, valorização da
vida e preservação do meio ambiente.
O Ecos apoia iniciativas de educação socioambiental realizadas pelos
próprios estudantes e docentes das instituições parceiras e procura
envolver, também, as populações locais e a comunidade acadêmica
da Dom Helder Escola de Direito e Escola de Engenharia de Minas
Gerais (EMGE), idealizadoras do movimento.

A metodologia aplicada inclui o levantamento
de dados relacionados à Pegada Ambiental.
A partir desse diagnóstico inicial, o movimento auxilia cada escola a
elaborar o seu projeto de educação socioambiental, por meio de
oficinas de formação dos seus representantes e de acompanhamento
in loco para assessorar a execução das ações propostas.
O ano de atividades é encerrado com um evento público, que reúne
todas as escolas e demais participantes do Ecos em uma tradicional
“Caminhada Ecológica”, seguida por shows musicais, apresentações
artísticas, culturais e entrega de prêmios aos melhores projetos.

ecossocioambiental.org.br

+

Prática Profissional
e Estágios

As atividades de
Ensino e Pesquisa são
permanentemente
articuladas com o
Programa de Extensão,
como contribuição social
e estágios para a prática
profissional.

No curso de Direito, a extensão se dá
principalmente por meio da realização de cursos,
seminários e oficinas. A extensão também
possibilita prática judiciária, assessoria e
consultoria supervisionadas por docentes e
técnicos em empresas e organizações não
governamentais. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)
auxilia o estudante a desenvolver suas habilidades
profissionais.

Supervisão de
profissionais
atuantes no
mercado de
trabalho

Na Engenharia, a EMGE conta com o avançado
Núcleo de Apoio à Prática e Estágios (NAPE).
Com docentes especializados, os estudantes
de têm apoio pedagógico para exercitar nos
laboratórios seu conhecimento, com
estímulo e oportunidade, inclusive, para
frequentá-los em qualquer horário e dia, além
dos horários de aula e de prática curricular.

Parceria com

+200

instituições públicas e privadas

Os estudantes também poderão
praticar seus conhecimentos em
estágios profissionais, possibilitando,
além de uma aprendizagem prática,
uma inserção no mundo do trabalho
a partir do próprio curso de
Graduação.

Revista digital
Dom Total

+

Um dos veículos de
comunicação da EMGE e da
Dom Helder é a revista
DomTotal, considerada um
dos periódicos digitais
mais completos do Brasil.

Na DomTotal, estudantes de Engenharia encontram notícias, análises, informações, tudo
o que existe de mais recente e inovador em Engenharia. Já o estudante de Direito
encontra notícias de Direito e uma completa e atualizada legislação federal, que

vai desde Códigos, Estatutos e Leis Ordinárias a Constituição Federal e
Leis Complementares.

Além das matérias próprias do mundo acadêmico, técnico e científico de Engenharia e
Direito, a DomTotal dispõe de análise e notícias de economia, política, religião, esporte,
entretenimento e cultura. Assim, estudantes de Engenharia e Direito da Dom Helder e da
EMGE podem contar com um veículo de comunicação que garante acesso aos
conhecimentos próprios das Engenharias e do Direito e, ao mesmo tempo, podem
desenvolver uma formação acadêmica e profissional ampla e universal por ser
interdisciplinar.

Ou seja, com as tecnologias de comunicação, estudantes de
Engenharia e Direito da Dom Helder e da EMGE têm as condições para
uma formação que os torne aptos para viver e trabalhar num mundo
complexo e em permanente evolução tecnológica e profissional.

QUER CONHECER A
DOM HELDER E A EMGE
MAIS DE PERTO?
Os programas Conhecendo a Dom
Helder e Conhecendo a EMGE têm
como objetivo fornecer
informações aos estudantes de
ensino médio sobre os cursos
oferecidos por essas instituições:
Direito, Direito Integral,
Engenharia Civil e Ciência da
Computação.

Mediante agendamento, oferecemos
momento informativo sobre o curso
escolhido, conversa com professores
e profissionais da área, visita guiada
aos espaços de interesse e oficinas
em laboratório. Todos os alunos e
professores participantes recebem
certificado ao final do evento.

ROTEIRO:
01. Recepção com a coordenação
02. Apresentação do curso e palestra com especialista
03. Lanche, entrega de kit e certificado
04. Visita guiada
A atividade é gratuita para os colégios.

AGENDE SUA VISITA!
(31) 2125-8860
csi@domhelder.edu.br

(31) 2125-8865
csi@emge.edu.br

É SÓ O COMEÇO...

de uma carreira dos sonhos
que pode ser realizada aqui!

R. ÁLVARES MACIEL, 628
SANTA EFIGÊNIA, BH/MG

DOM HELDER: (31) 2125-8800
EMGE: (31) 2125-8865

COMUNICACAO@DOMHELDER.EDU.BR
COMUNICACAO@EMGE.EDU.BR

DOMHELDER.EDU.BR
EMGE.EDU.BR

