A Fundação Educacional Comunitária Formiguense – FUOM –, ao longo de sua trajetória
histórica, propiciou à comunidade em que está inserida uma série de acontecimentos e fatos que
contribuíram, de forma eficiente, para com o desenvolvimento cultural e intelectual de toda uma
geração de cidadãos nessas paragens do estado de Minas Gerais.
Durante esses 45 anos de existência, a FUOM deixou muitas marcas registradas nas páginas
da história de Formiga. A Instituição colaborou, de maneira decisiva, para com a formação de,
aproximadamente, 15.000 profissionais da educação, entre professores, pedagogos e bibliotecários.
No contexto da história da FUOM, podemos afirmar, com toda a certeza, que foi a partir de 2001,
após a chegada do grupo que, hoje, dirige a Fundação, que a Instituição iniciou a sua arrancada
rumo ao crescimento sustentado e a se firmar, definitivamente, como uma empresa educacional,
disposta a enfrentar os novos desafios que se apresentavam, principalmente, após a promulgação da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996.
A nova LDB impôs ao mundo da educação brasileira novas regras, novas exigências e
muitos desafios em busca da melhoria da qualidade do ensino superior do país.
Foi com base nessas novas tendências e exigências impostas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nacional que a nova administração da FUOM teve que se adaptar e buscar novas e reais
opções no incipiente mercado escolar, fortemente marcado pela feroz competitividade, que
modificou, por completo, as relações intrínsecas da educação superior brasileira.
Portanto, foi durante esse fervilhão que se tornou o mercado educacional brasileiro, a partir dos
anos 2000 – início do século 21 –, momento em que a nossa Fundação Educacional, de cunho
privado, porém, sem fins econômicos, foi obrigada a enfrentar os novos desafios. Por isso, realizou
mudanças profundas, de longo prazo, requisitos básicos para a sobrevivência no conturbado e
regulado mercado da educação.
Diante de tantos desafios, tomamos, talvez, as duas mais importantes decisões no âmbito da
Instituição, em meados dos anos 2000, mais precisamente na metade de 2004. A primeira decisão e,
talvez, a mais importante de todas, foi a transformação das faculdades isoladas da FUOM em Centro
Universitário, uma vitória de todos!
O Centro Universitário de Formiga – UNIFORMG – agregou novos valores à Instituição,
trouxe autonomia universitária e mais competitividade. Enfim, inaugurou um novo paradigma de
educação superior aqui ministrada!
Não menos importante, talvez por coincidência da história, nascia, também em 2004, em 25 de
junho, por intermédio de um decreto do governo do estado, publicado no jornal oficial de Minas
Gerais, o curso de Direito do UNIFORMG, também uma vitória de todos!
Depois de uma tramitação sinuosa nos bastidores do Conselho Estadual de Educação de Minas
Gerais, que perdurou cerca de dois anos, o processo do curso de Direito foi encaminhado à Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, que recebeu do eminente presidente da Comissão
de Ensino Jurídico, Dr. Aroldo Plínio Gonçalves, parecer favorável à autorização. Tudo isso, após
um esforço gigantesco da diretoria da FUOM.
O curso de Direito do UNIFORMG tem contribuído, sobremaneira, para o crescimento conjuntural
do Centro Universitário. Novos atores se atracaram por aqui. São professores eficientes e
formadores de opinião, que dão ao curso um norte digno e respeitado, com base no tripé: ética,
sabedoria e profissionalismo!
A cada dia, o curso se consolida como um forte expoente no mundo do direito no âmbito do
estado de Minas Gerais, colocando no mercado de trabalho profissionais dignos e preparados para o
enfrentamento do diaadia, em defesa da liberdade e do Estado Democrático de Direito.
Nós estamos dando continuidade ao fortalecimento do curso. Prova disso é o lançamento da
Revista Eletrônica do Curso de Direito do UNIFORMG!
A revista é fruto de um belo trabalho dos professores, alunos e coordenação. É mais um
instrumento valioso, que fará enriquecer o já arrojado acervo bibliográfico do curso de Direito.

Parabéns a todos os colaboradores que batalharam em prol de mais uma produção inteligente
do curso de Direito!
Aos alunos do curso, nosso incentivo à leitura constante dos acervos colocacados à disposição. A
revista eletrônica é um bom exemplo, aproveitem!
Uma boa leitura a todos!
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