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

Com o objetivo de fortalecer os canais de comunicação e de informação voltados à nossa comunidade acadêmica, a fim de 
promover uma gestão participativa e transparente,  apresentamos o Informativo nº 02 da Direção, de circulação semestral. 

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 da 
missão definida em nosso planejamento estratégico: “promover formação reflexiva e crítica em Direito, fundada na 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em consonância com as demandas sociais, garantindo a pluralidade 
de perfis profissionais”. 

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. EVENTOS
Momentos de discussão e troca de experiências

1. Realização em parceria com o DABC: “O Processo de Impeachment: uma análise jurídica” (maio/2016)

Debateram sobre as questões fiscais os professores Frederico Riani, Daniel Giotti e Elizabete Rosa (foto acima) 
e, sobre as questões constitucionais, os professores Joana Machado, Vicente Riccio e Bruno Stigert.



2. Realização pela Direção: II Simpósio “Carreiras Jurídicas: Vivências, Desafios e Transformação Social” (maio 2016)

Com a participação de Ana Cristina Koch Torres de Assis (Tabeliã), Marina de Mattos Salles (Juíza Federal), Isabela 
Gusman Ribeiro do Vale (Advogada), Carolina Andrade Borges de Mattos (Promotora de Justiça) (foto acima), Luciana 
Gaspar Melquíades Duarte (Professora e Pesquisadora), Antônio Galvão Dias Nascimento (Delegado de Polícia), Daniel 
Giotti (Procurador da Fazenda Nacional) e Otávia Cunha Mautone (Defensora Pública da União).



3. Realização pelo Programa de Mestrado, sob a coordenação da Prof.ª Cláudia Toledo, com o apoio da Direção da Faculdade: “I 
Colóquio em Direito e Inovação – Nova  Abordagem dos Direitos Fundamentais e Desafios da Globalização” (jun/jul 2016)

Com a participação dos professores Cláudia Toledo, Cai Lin (Nanjing University), Rostam Neuwirth (Macau), Zhu Jiping (China),
Alexandr Svetlicinii (Macau), Hu Minjie (China) e Denis Halis (Macau)  



4. Realização pela Direção: 
Aula Magna do Prof. Doutor Carlos Alexandre Azevedo Campos (UERJ), a convite do Prof. 
Bruno Stigert, sobre “O estado de coisas inconstitucional” (setembro 2016)



5. Realização pela Faculdade de Direito, sob a coordenação do Prof. Márcio Carvalho Faria, com o apoio da 
Direção: “I Congresso de Direito Processual da UFJF” (outubro 2016)

Com a participação dos professores Márcio Faria, Aline Passos, Flávia Lovisi, Dhenis Madeira, Flávio Bellini 
Salles, Clarissa Diniz Guedes, Bruno Stigert, Cristiano do Lago, João Beccon, Marcela Nardelli, Mônica Barbosa, 
Bruno Amaro, Karol Durço, Isabela Gusman e Fernando Guilhon, e dos convidados do Rio de Janeiro, 
Alexandre Câmara, Guilherme Sokal, Diogo Rezende de Almeida e José Aurélio de Araújo, e de Belo Horizonte, 
Ronaldo Brêtas e Carlos Henrique Soares.



6. Organização pelo NEPCrim - Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da 
UFJF, com o apoio da Direção:  "10 anos da Lei 11.343/2006 e a política criminal de drogas no Brasil”
(outubro 2016)

Com a participação dos professores Ellen Rodrigues e Leandro Oliveira e dos convidados Telmo Ronzani, Jorge da 
Silva, Brawlio Ribeiro Mendes e Welton Silva. 



7. Visita técnica ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (junho 2016):

Sob coordenação do Prof. Flávio Bellini e o com o apoio da Direção , 40 alunos das turmas do 10º período (cursos diurno e 
noturno) fizeram uma visita técnica ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Belo Horizonte. No auditório do Centro 
de Memória do TRT, os alunos assistiram a um vídeo institucional e tiveram a oportunidade de examinar os autos de processos 
findos de guarda permanente da instituição no Laboratório de Atividades Judiciais do Centro de Memória. Na sede do TRT, 
assistiram no plenário a uma sessão real de julgamento em segunda instância e visitaram a exposição "Trabalho & Cidadania". 



8. Recebimento dos calouros do curso de Direito 

Neste segundo semestre de 2016, os calouros do curso foram recebidos pela Faculdade em evento realizado pelo Diretório 
Acadêmico Benjamin Colucci, com a participação da Direção. 

Os novos alunos também tiveram palestra de boas-vindas proferida pelo Psicólogo Rodrigo Bastos, visita ao Núcleo de Prática 
Jurídica e treinamento oferecido pelo bibliotecário Sérgio Reis para utilização da biblioteca.

9. Direito e arte

Por iniciativa do Prof. Bruno Stigert e com o apoio da Direção, realizou-se no 
auditório da Faculdade aula aberta a todos os alunos do curso com a 
participação do vocalista Victor Hugo, da banda 11:20, no intuito de 
despertar reflexões jurídicas e políticas a partir da música e das experiências 
de vida de um artista. 



II. SUSTENTABILIDADE

Conscientização para a preservação do meio-ambiente

Por iniciativa de seu Supervisor, Prof. Fernando Guilhon, o Núcleo 

de Prática Jurídica ganhou um projeto sustentável de coleta 

seletiva, reciclagem e compostagem. Após seleção, os materiais 

orgânicos, sobretudo o pó e o filtro usados na produção interna de 

café, são colocados em composteira e o resultado destina-se à 

adubagem de plantas. Os outros materiais recicláveis são doados 

para a Associação dos Catadores de Juiz de Fora. Cogita-se 

estender o projeto a outras dependências da UFJF, a fim de reduzir 

a quantidade do lixo produzido no campus.

Também com o mesmo objetivo de contribuir, inicialmente com 

pequenas medidas, para a preservação ambiental, a Secretaria da 

Faculdade de Direito está recebendo pilhas e baterias a serem 

adequadamente descartadas. 



III. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

Buscando a conservação do patrimônio público, a Direção investiu neste semestre na 

troca ou reparo das persianas das salas de aula, na reposição dos vidros quebrados e na 

iluminação do hall do Anfiteatro de Estudos Sociais. Outras providências também estão 

sendo tomadas para uma melhor organização do estacionamento, que ganhará novas 

placas, e para o oferecimento de internet wi-fi de melhor qualidade.    

IV. NOVA RESOLUÇÃO SOBRE OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCCs

Por iniciativa das Coordenações de Curso e incentivo da Direção, o Conselho de Unidade 

aprovou a Resolução 02/2016, que estabelece novas normas para o Trabalho de Conclusão 

de Curso e prevê a possibilidade de apresentação de artigo a ser submetido a periódico 

científico (de 15 a 25 laudas) ou de monografia (de 30 a 50 laudas). 
(Consulte: http://www.ufjf.br/direito/info/normas-e-regulamentos/)

A referida resolução apenas se aplica aos trabalhos a serem defendidos a partir do 

próximo semestre letivo, com exceção da possibilidade de apresentação de artigo,  já a partir 

deste semestre letivo (2016.2).



V. INICIATIVAS PARA O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

Valorização da experiência profissional

 Mapeamento de processos e novo sistema: A Direção 

vem trabalhando, com o apoio do Escritório de Processos 

da UFJF e de técnico-administrativos da Unidade, na 

criação de um sistema de cadastro, acompanhamento e 

gerenciamento de todos os projetos desenvolvidos no 

NPJ, abrangendo os processos judiciais de interesse dos 

assistidos. A construção do sistema será viabilizada por 

projeto que contará com a participação de professores e 

extensionistas de outras unidades e a previsão é que 

possa ser implantado a partir do próximo ano. 

 Metodologia das disciplinas de prática jurídica: A Direção constituiu, por meio da Portaria 

n. 01, de 23.06.16, comissão formada pelos Professores Fernando Guilhon, João Beccon, 

Dhenis Madeira e Flávio Bellini para apresentação de proposta de reformulação da 

metodologia de ensino das disciplinas de prática jurídica.   



 Parceria com a Faculdade de Engenharia da UFJF:

Em 8 de novembro teve início a parceria, buscando 

aperfeiçoar o atendimento das pessoas que necessitam 

de assistência para a regularização de imóveis e que 

não possuem condições de arcar com honorários 

advocatícios. Os professores Jordan Henrique e 

Gislaine Santos, acompanhados de seus alunos, farão 

atendimento no Núcleo de Prática às terças-feiras, 

integrando as questões jurídicas ao trabalho de 

elaboração de plantas e medições de imóveis. 

 NEPCrim com sala própria nas dependências do NPJ:

Com o apoio da Direção e da Supervisão do NPJ, passou a funcionar nas 

dependências deste o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da 

Faculdade de Direito da UFJF, sob a coordenação dos professores Ellen Rodrigues e 

Leandro Oliveira, ambos de Direito Penal e Criminologia, com o objetivo de 

desenvolver projetos de extensão, pesquisas, cursos e eventos voltados à intervenção 

social e reflexões críticas acerca da questão criminal no município da Juiz de Fora.
(Acompanhe: https://www.facebook.com/NEPCrim-1619723708318635/)



VI. HOMA EM ESPAÇO MAIOR

Buscando apoiar o importante trabalho desenvolvido pelo HOMA – Centro de Direitos 

Humanos e Empresas, sob coordenação da Professora Manoela Carneiro Roland, a Direção 

viabilizou o remanejamento de gabinetes para a ampliação do espaço físico que atende ao 

projeto.

VII. NOVO CONVÊNIO INTERNACIONAL

Por iniciativa do Professor Fernando Horta Tavares, foi firmado novo convênio internacional 

com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, viabilizando o intercâmbio de 

estudantes e professores, inclusive para fins de pesquisa e pós-doutorado. 
(Consulte: www.fd.unl.pt)

Buscando facilitar a celebração de novos convênios para fins de intercâmbio acadêmico de 

discentes e docentes, inclusive para pesquisa, a Direção, com suporte da Diretoria de Relações 

Internacionais da UFJF – DRI, vem incentivando e orientando os professores interessados 

quanto às formalidades necessárias.  



VIII. HOMENAGENS A EX-DIRETORES
Valorizando a história e a memória da Faculdade de Direito

Com a presença de professores(as) e representantes discentes, a Faculdade de
Direito homenageou o Ex-Diretor Professor Marcos Vinício Chein Feres no
evento de inauguração de sua fotografia na sala da Direção, que passou a
integrar o mural com todos os Ex-Diretores da instituição desde sua fundação.

A Faculdade também prestou, em outubro, homenagem póstuma ao Ex-
Diretor Professor Almir de Oliveira, especialmente lembrado em cerimônia 
realizada pela Academia Mineira de Letras, da qual era integrante. 
(Para ler o texto da homenagem, consulte: 
https://www.facebook.com/facdirufjf/)



IX. DESTAQUE NAS OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO

A Direção da Faculdade realizou evento em homenagem aos alunos do Direito, que, representando a UFJF, lograram o honroso 
segundo lugar nas Olimpíadas do Conhecimento Jurídico de 2016, organizadas pela Academia Brasileira de Direito Civil. 

À esquerda, equipe vice-campeã com o Ministro do STF Luiz Edson Fachin 
e o Presidente da ABDC, Roger Silva Aguiar 



X. FÓRUM DE DIRETORES

A Direção da Faculdade de Direito 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. As reuniões vêm sendo realizadas semanalmente, desde agosto de 2015, e têm 
contribuído sensivelmente para aproximação das unidades e para o planejamento institucional da UFJF.

XI. 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. 



XII. NOTA CONTRA A PEC N. 55 E INFORMAÇÕES SOBRE A GREVE DOS PROFESSORES

A Direção da Faculdade de Direito torna público o seu entendimento contrário à aprovação da PEC 241 na 
Câmara dos Deputados, que agora aguarda a votação no Senado Federal sob o número 55, pois entende que 
a referida proposta atenta frontalmente contra o oferecimento de educação pública de qualidade pelo 
Estado, ameaçando a defesa dos direitos sociais em nosso país.

Considerando a necessidade de discussão e de mobilização por parte da comunidade acadêmica, a Direção 
da Faculdade de Direito convidou os professores e professoras, TAEs e representação discente a participarem 
da paralisação nacional ocorrida no dia 11/11/16, conforme proposta dos sindicatos das referidas categorias.

Diante do cenário político em tela e em ato de protesto, foi iniciada, em diversas instituições de ensino, a 
ocupação por estudantes, bem como deflagradas as greves dos Técnico-Administrativos em educação e dos 
Professores, esta última a partir do dia 25/11/16.

Por meio de convocação para reunião extraordinária, com pauta única e urgente, o Conselho de Unidade 
discutiu, no dia 23/11/16, as possíveis implicações do movimento grevista para o funcionamento da Unidade 
e entendeu pela impossibilidade de definição de uma orientação uniforme por parte da Instituição, em 
respeito à liberdade de cada professor de exercer ou não o seu direito de greve.



XIII. 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 oficial do Diretório Acadêmico Benjamin Colucci.
http://periodicoalethes.com.br/

Revista Ética e Filosofia Política da UFJF.
http://www.ufjf.br/eticaefilosofia/

Revista de Direito Constitucional, Internacional e Comparado da
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus de Governador Valadares.
https://www.facebook.com/RDCICUFJFGV/
http://rdcic.ufjf.emnuvens.com.br/rdcic




