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INTRODUÇÃO 
 
Uma das maneiras de perceber o papel fundamental das extensões universitárias para a 

sociedade brasileira é por meio do atendimento gratuito à comunidade local. A 

Universidade de Passo Fundo é pioneira na região em atendimento ao público com as 

extensões universitárias. Grande parte da população da cidade de Passo Fundo necessita 

de consultoria gratuita devido a ser economicamente vulnerável. Dito isso, há mais de 

10 anos os serviços jurídicos da Faculdade de Direito UPF são fornecidos no Campus 

III, no centro da cidade, para facilitar o acesso a todos e o exercício da cidadania 

lutando por seus direitos. Este relato de experiência busca demonstrar como o 

atendimento comunitário dos projetos de extensão universitária, utilizado a experiência 

do projeto Balcão do Trabalhador, trazem conhecimento sobre a realidade da sociedade, 

ultrapassando a esfera acadêmica (e teórica) fazendo perceber os problemas jurídicos e 

sociais da comunidade local. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A Faculdade de Direito, entre todas as suas extensões de assessoria jurídica gratuita, 

inaugurou em outubro de 2017 o Balcão do Trabalhador, um projeto de extensão 

especializado em atender questões referentes ao Direito do Trabalho. A equipe formada 

por alunos da graduação, pós-graduação e professores que coordenam o projeto tem 

como objetivo principal o atendimento a trabalhadores e empregadores sobre as 

demandas trabalhistas. O atendimento funciona da seguinte forma: o demandante relata 

o fato trabalhista e a equipe do Balcão do Trabalhador esclarece as dúvidas e passa a 

orientação jurídica sobre como proceder para evitar o suposto conflito entre as partes. 

Também são coletados dados sobre cada pessoa que passa pelo Balcão. Profissão atual, 

nível de escolaridade e experiências profissionais anteriores. Como a grande maioria 



 

dos atendimentos são para trabalhadores, estes dados trazem materiais muito 

interessantes para pesquisa. Além da equipe adquirir mais experiência na área de 

Direito, o atendimento ao público permite que o mundo do trabalho na cidade de Passo 

Fundo seja melhor compreendido. As informações repassadas pelos demandantes 

trazem informações sobre a realidade das relações de emprego da cidade. Os 

atendimentos realizados pela equipe do projeto de extensão permitem um vislumbre das 

violações de direitos trabalhistas e constitucionais, alcançando também o âmbito dos 

Direitos Humanos. Uma relação de emprego é um contrato no qual as duas partes têm 

obrigações. A maior parte das quebras de obrigações é por parte do empregador, não 

pagando salário ou as verbas trabalhistas como FGTS, 13º salário, férias, etc. Isso 

aumenta a vulnerabilidade do trabalhador, visto que é a parte mais frágil nessa relação. 

Sem poder econômico e com poucas oportunidades de estudo. O perfil do trabalhador 

que busca o Balcão do Trabalhador é de baixa escolaridade, pouca qualificação 

profissional, mobilidade social quase nula e com postos de trabalho mais baixos, o que 

justifica a necessidade da Universidade de Passo Fundo manter os serviços comunitários 

de todos os âmbitos para a população local, fornecendo o acesso à Justiça. O Direito, em 

todos os seus ramos, sempre foram baseados no princípio da boa-fé: agir com lealdade e 

honestidade para haver harmonia entre as partes. Entretanto, nos fatos das relações de 

emprego trazidos ao Balcão do Trabalhador demonstram uma quebra deste princípio 

basilar, já que o Direito foi construído a partir dos fatos históricos e movimentações da 

sociedade através dos anos, fazendo com que o Estado necessitasse de um instrumento 

jurídico que regulasse ações entre indivíduos. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Se conclui que é importantíssimo assegurar a permanência dos projetos de extensões 

universitários. O contato com a comunidade contribui para a pesquisa científica, 

percepção de problemas sociais e aperfeiçoa o profissionalismo dos indivíduos que 

compõem o projeto. E, no caso das extensões da Faculdade de Direito, garantem o 

acesso à Justiça, dão o direito à informação e via de regra, conseguem solucionar o 

conflito existente. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
Planilhas de atendimento do Balcão do Trabalhador UPF de outubro de 2017 a maio de 
2019. 
 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):  
 
 
ANEXOS 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


