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Prezados(as) aluno(as), professores(as) e técnicos(as) da Faculdade de Direito,

Concretizando nosso objetivo de fortalecer os canais de comunicação e de informação voltados à nossa 
comunidade acadêmica,  apresentamos o Informativo nº 03 da Direção.  

Esperamos, por este meio, bem como pela permanente alimentação do site e da fanpage da Faculdade no 
facebook, dar pleno conhecimento das principais ações que vimos empreendendo, incentivando ou apoiando, 
com vistas à consecução de  nosso planejamento estratégico e ao crescimento de nossa instituição . 

Suas sugestões serão sempre muito bem-vindas!

Cordialmente,

Aline Araújo Passos e Raquel Bellini Salles
Diretora e Vice-Diretora da Faculdade de Direito
direcao.direito@ufjf.edu.br



I. ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Diante das dificuldades advindas com os cortes orçamentários efetivados pelo governo federal, a Direção vem buscando
minimizar gastos e gerir seus recursos com foco nas prioridades da unidade, especialmente na manutenção de suas
instalações, na aquisição de móveis, equipamentos e recursos tecnológicos, e na qualificação de seu corpo docente e
discente. Em 2017, a Direção da Faculdade prestou contas ao Conselho de Unidade com referência ao exercício de 2016, as
quais foram aprovadas, por unanimidade. Com a verba recebida em 2016, o montante de R$ 90.955,71 foi distribuído entre
as rubricas “almoxarifados” (12.322,24), “material de consumo” (498,96), “material permanente e equipamentos”
(72.119,73), “reembolsos” (325,00) e “utilização de veículos” (5.689,78). O recursos recebidos para “scdp” foram destinados
ao custeio de diárias e passagens para a realização de atividades acadêmicas de interesse da graduação e da pós-graduação.

Para informações mais detalhadas sobre o exercício de 2016, estão disponíveis na secretaria da Faculdade as planilhas de
dotação e débito.



II. RECONHECIMENTO PELO MEC E
NOTA MÁXIMA NO ENADE

O Curso de Direito Integral obteve renovação de seu reconhecimento por decisão
do Ministério da Educação e Cultura do Governo Federal, após processo que
contou com a visitação local em junho de 2015, sustentação perante a OAB
Federal em dezembro de 2015, resposta a diligência instaurada em 2016 e parecer
final noticiado em junho de 2017, com a emissão da Portaria nº 547, de 5 de junho
de 2017.

A Direção agradece à coordenação do curso e a todos(as) os(as) professores(as),
técnicos(as) e alunos(as) que envidaram seus esforços buscando referido êxito,
os quais também culminaram na obtenção de conceito 5, na prova do Enade, para
os cursos diurno e noturno.



III. 2º LUGAR NO RANKING DA OAB

A Universidade Federal de Juiz de Fora alcançou o 
segundo lugar no ranking das melhores faculdades 
de direito no XXI Exame de Ordem, com percentual 
de 72,73%, ficando atrás apenas da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), de acordo com o 
resultado divulgado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). A Direção da Faculdade parabeniza 
seus professores, técnicos e alunos.



IV. EVENTOS

1. Realização pela Direção: II SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFJF
(abril/2017)

Com o objetivo precípuo de divulgar estudos, pesquisas e atividades de extensão de nossa comunidade acadêmica, buscando o 
compartilhamento de ideias e experiências, realizou-se nos dias 17 a 20/04 de 2017 o II SEMPEX - Seminário de Pesquisa e Extensão 
da Faculdade de Direito da UFJF. O evento, já em sua segunda edição, contou com lançamento de obras de professores da faculdade 
e com a apresentação de mais de 50 trabalhos organizados em 10 paineis. Os resumos, de autoria de professores da UFJF, de distintas 
áreas e departamentos, dos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, bem como de alunos e ex-alunos da graduação e da pós-
graduação em Direito estão publicados nos Anais eletrônicos disponíveis no site da Faculdade.

(http://www.ufjf.br/direito/files/2017/10/Anais-II-SEMPEX.pdf)

Atenção: os certificados do II SEMPEX estão disponíveis na secretaria!



II SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFJF

Palestras de abertura com lançamento de livros pelos professores 
Luciana Melquíades (UFJF), Siddharta Legale (UFJF-GV/UFRJ) e Ciro di
Benatti (IPTAN/UFSJ)

Aula Magna sobre “Democracia, Controle e o STF” com o 
Professor Doutor Bernardo Gonçalves Fernandes (UFMG)



2. Realização pela Direção: SEMINÁRIO DE ENSINO JURÍDICO DA FACULDADE DE DIREITO (junho/2017)

Realizou-se em 19/06/17 o primeiro Seminário de Ensino Jurídico da Faculdade de Direito, que contou com a participação de professores 
da UFJF e de outras instituições de ensino superior, públicas e privadas, mestrandos, doutorandos, coordenadores e gestores de cursos de 
Direito, bem como alunos de graduação interessados. O evento se propôs a incentivar discussões necessárias sobre a inovação no ensino 
jurídico, com palestras e   apresentação de trabalhos. Foram abordadas, entre outras temáticas, as perspectivas dos cursos de Direito no 
Brasil, o uso de tecnologias em sala e à distância, a produção científica, as publicações acadêmicas, metodologias ativas, debates 
competitivos, estudos de casos, o ensino associado à pesquisa e à extensão e o diálogo entre professores e alunos.  A proposta da Direção 
é que o evento se realize anualmente, fomentando o crescimento institucional, a coesão do corpo docente e uma positiva troca de 
vivências entre professores de instituições diversas.

Atenção: os certificados do SENJUR estão disponíveis na secretaria!



SEMINÁRIO DE ENSINO JURÍDICO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFJF

Palestras “Desafios e perspectivas para o ensino superior em Direito no Brasil”, pelo Professor Doutor Gilvan Luiz Hansen (UFF), “Tecnologia e 
inovações metodológicas no ensino jurídico”, pelo Professor Mestre Luiz Antônio Alves Gomes (ABEDi), e “O ensino jurídico e as publicações 
acadêmicas”, pelo Professor Doutor Siddharta Legale (UFJF-GV/UFRJ)



4. Realização pela Faculdade de Direito: I SIMPÓSIO DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL (outubro/2017)

Por iniciativa e sob coordenação do Prof. Márcio Faria, realizou-se no dia
10/10/2017 o I Simpósio de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da
UFJF, contando com a presença dos professores integrantes de banca de concurso
público para professor efetivo do Departamento de Direito Público Formal e Ética
Profissional, Drs. Leonardo Carneiro da Cunha (UFPE), que palestrou sobre “Os
tribunais e os deveres previstos no art. 926, CPC/15”, Andre Vasconcelos Roque
(UFRJ), que abordou sobre “Meios online de solução de conflitos: o futuro da
justiça?”, e Diogo Rezende de Almeida (FGV-RJ), que palestrou sobre “O
cabimento da apelação no CPC/15”. Com as inscrições realizadas, foram
arrecadados 45 kg de mantimentos, doados para o Abrigo Santa Helena.

3. Realização pela Direção: AULA MAGNA com a 
PROF.ª DR.ª ANA PAULA DE BARCELLOS (UERJ) 
– “O Direito Constitucional e os Poderes 
Legislativo e Executivo”, integrando a 
Programação de Recepção dos Calouros 
(agosto/2017)



5. Realização pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de
Direito, por iniciativa da Professora Cláudia Toledo, com o apoio da Direção:
PALESTRAS PELOS PROFESSORES JEAN-CHRISTOPHE MERLE, sobre
“Globalization and Responsability for Realizing Human Rights”, e ANNA
SZYRWINSKA, sobre “The Problem of Objectivity in Legal Interpretation”,
ambos da Universidade de Vechta, Alemanha. (agosto/2017)

6.  PALESTRA PELO PROFESSOR ALEXANDRE 
TRIVISONNO “O papel de destaque da teoria da 
argumentação jurídica na teoria discursiva do direito 
de Robert Alexy”, por iniciativa da Professora Cláudia 
Toledo, com o apoio da Direção (novembro/2017)  



7. VISITA AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO -
BH, por iniciativa do Professor Flávio Bellini, para cerca de 40 alunos, 
com o apoio da Direção. (outubro/2017)

8. VISITA À APAC (Associação de Proteção e Assistências aos
Condenados) de São João Del Rey, por iniciativa dos
Professores Ellen Rodrigues e Leandro Oliveira, para os
alunos das turmas do 6º período (diurno e noturno), com o
apoio da Direção. (abril/2017)



9. VISITA À PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIN e ao COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES, por iniciativa 
do Professor Cleverson Guedes, com o apoio da Direção. (novembro/2017)

Os alunos participantes tiveram oportunidade de conhecer e comparar as duas instituições, sendo a primeira o 
estabelecimento público penitenciário mais antigo em funcionamento no Brasil , em condições precárias, com superlotação 
de 2.200 presos, e, o segundo, mais recente, fruto de Parceria Público Privada estabelecida pelo Governo de Minas Gerais, com
cinco anos de operação, apresentando condições mais humanizadas. 



10. III SIMPÓSIO “CARREIRAS JURÍDICAS: VIVÊNCIAS, DESAFIOS E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL”, realizado pela Direção. 
(outubro/2017) 

Com a participação de Renato Levanteze (diplomata), Renato Filgueiras (empresário), Cláudia Toledo (professora e pesquisadora), Ana
Lúcia Leite (defensora pública de MG), Bernardo Barbosa (delegado federal), Eliza Salzer (procuradora do Estado de MG), Eduardo Buzzinari
(juiz de direito) e Domingos Pippa (auditor fiscal do trabalho)



11. PALESTRA SOBRE “A EXTENSÃO ACADÊMICA E SEU PAPEL NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS” 

Por iniciativa da Proex e sob coordenação das Professoras Ellen Rodrigues e Raquel Bellini, com o apoio da 
Direção, foram proferidas, durante a II Mostra de Extensão da UFJF, palestras voltadas à área “Direitos 
Humanos e Justiça” pelos professores convidados LISANDRA ESPÍNDULA MOREIRA (UFMG) e ALEXANDRE 
BAHIA (UFOP). (novembro/2017)



V. CAMPANHA LGBTTIfobia

Em agosto de 2017, por iniciativa do DABC, com 
o apoio da Diretoria de Ações Afirmativas da 
UFJF (DIAAF) e da Direção da Faculdade de 
Direito, realizou-se campanha a fim de 
sensibilizar a comunidade acadêmica para a 
necessidade de respeito e  superação da 
opressão em relação à comunidade LGBTTI no 
ambiente universitário.

VI. DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E 
EXTENSÃO

A Direção vem buscando mais ampla divulgação dos 
projetos em andamento mediante realização anual do 
Seminário de Pesquisa e Extensão e de publicações na 
página da Faculdade. 
Conheça também o Boletim Informativo elaborado 
pela coordenação do curso Diurno, afixado nos murais 
e também publicado em 
https://www.facebook.com/facdirufjf/.



VII. ESPAÇO COMPARTILHADO, AMPLIAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTOS,  DO NEPCRIM E DO NASFE  
Buscando incentivar os projetos de extensão e um melhor aproveitamento das dependências do Núcleo de 
Prática Jurídica, a partir de maio deste ano foi disponibilizado a todos os professores orientadores de atividades 
de extensão e aos respectivos alunos um espaço para atendimentos ao público e reuniões, no segundo andar 
do prédio do NPJ. Com mobiliário novo, a sala de atendimentos e os espaços do NEPCrim e do NASFE 
(engenharia) foram aprimorados. 

Espaço compartilhado                                        Sala de atendimentos                                             NEPCrim                     



VIII. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

Com as verbas recebidas no exercício de 2016, a Direção 
investiu na aquisição de novos bebedouros, oito 
ventiladores para o Anfiteatro, computadores e móveis para 
setores administrativos, NPJ e nova sala dos departamentos. 
Investiu, também, na manutenção, com troca de rodízios e 
estofados, de mais de vinte cadeiras para o NPJ e para os 
gabinetes. A sala dos professores foi ampliada. O 
estacionamento ganhou novas placas para melhor 
organização das vagas. 



IX. INAUGURADA SALA DOS DEPARTAMENTOS E DE AUDIOCONFERÊNCIAS
A nova sala conta com computador, impressora e telefone de suporte para as chefias de departamento e 
centralizará o arquivo dos respectivos documentos. Conta também com equipamento de videoconferência, 
que poderá ser utilizado para a realização de reuniões e de bancas da graduação e da pós-graduação com 
participação à distância de professores de outras instituições. 



X. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Direção lançou no segundo 
semestre de 2017 campanha de 
conscientização para que os restos de 
cigarros sejam descartados 
exclusivamente nos recipientes 
próprios. 



XI. HOMENAGEM DA UFJF E DA FACULDADE DE DIREITO AO EX-PROFESSOR JOÃO BOSCO CASCARDO 
DE GOUVÊA.

A maior honraria concedida pela Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), Medalha Juscelino Kubitschek de Oliveira foi 
entregue, no dia 18/12, no Museu de Arte Murilo Mendes 
(Mamm), ao ex-professor de Direito Comercial da Faculdade 
de Direito, João Bosco Cascardo de Gouvêa, entre 26 
homenageados, como forma de reconhecimento e 
agradecimento por sua contribuição para a UFJF.  

A homenagem foi criada pelo Conselho Superior em 2003 e a 
menção a JK se deve ao fato de o presidente ter assinado, em 
1960, o ato que concedeu o status de Universidade à 
instituição.



XII. A DIREÇÃO PARTICIPA
A Direção vem participando do Fórum de Diretores da UFJF, que é um espaço de diálogo criado pelos 
Diretores das Unidades com o objetivo de aprofundar discussões sobre temas comuns e de interesse 
coletivo da Universidade. 
Em junho de 2017, a Diretora e Vice-Diretora, Aline Passos e Raquel Bellini, participaram do VI SEMINÁRIO 
NACIONAL DE ENSINO JURÍDICO E FORMAÇÃO DOCENTE, organizado pela ABEDI em Belém-PA, com o 
objetivo de discutir e apresentar no âmbito da Faculdade de Direito propostas de metodologias e avaliações 
inovadoras.

XIII. CONHEÇA O PORTAL JURÍDICO
O Portal Jurídico (http://portaljuridico.wixsite.com/site), criado pelo bibliotecário da Faculdade de Direito 
Sérgio Reis, oferece aos alunos, professores, pesquisadores, servidores e profissionais do Direito ampla base 
para pesquisa de conteúdo jurídico, dicas de metodologia e informações sobre a biblioteca setorial. 



XIV. LEIA E PUBLIQUE

ALETHES - Periódico Científico dos Graduandos em Direito da UFJF: O
periódico recebe trabalhos de diferentes disciplinas, áreas de
conhecimento, perspectivas metodológicas e abordagens teóricas que
dialoguem, em alguma medida, com a ciência do direito. O periódico é
voltado exclusivamente a publicações de graduandos e graduandas e tem o
apoio institucional da Faculdade de Direito da UFJF.
http://periodicoalethes.com.br/

REVISTA ÉTICA E FILOSOFIA
POLÍTICA DA UFJF
http://www.ufjf.br/
eticaefilosofia/



REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL,
INTERNACIONAL E COMPARADO
http://rdcic.ufjf.emnuvens.com.br/rdcic

REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS
E EMPRESAS
http://homacdhe.com/journal/pt/apresentacao/




