UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
GRUPO DE ESTUDOS/RODA DE LEITURA

Proponentes: Profa. Dra. Elizabete Rosa de Mello e Professor Renato Chaves Ferreira

Atividade: Grupo de Estudos/Roda de Leitura sobre a REFORMA TRIBUTÁRIA

Justificativas: É relevante para o aluno do Curso de Direito e de outros Cursos possam estudar
e debaterem sobre a Reforma Tributária, principalmente, diante da incipiente unificação de
tributos.
Objetivos:
O aluno deverá ser capaz de:
Objetivos Gerais
• Aprofundar o conhecimento da tributação no Brasil;
• Realizar críticas a respeito do Sistema Tributário Nacional;
• Treinar oratória;
• Debater sobre as principais propostas sobre a atual Reforma Tributária.
Objetivos Específicos
•
Entender o significado e como deve ser realizada uma Reforma Tributária;
•
Compreender o Sistema Tributário Nacional;
•
Entender a PEC 45/2019, EMC 1/2019 e EMC 2/2019.
•
Analisar criticamente a PEC 45/2019;
•
Realizar conclusões que serão apresentadas em sala de aula para às turmas da
Disciplina de Direito Tributário.

Metodologia: Bibliográfica e crítico dialética. Inicialmente, na primeira hora, será realizada uma
roda de leitura com textos sintéticos que serão disponibilizados com antecedência sobre a atual
Reforma Tributária. Na segunda hora serão criticadas as propostas contrapondo-as com o atual
Sistema Tributário Nacional.
Carga horária: 10 horas
Quantidade de encontros e quantidade de horas: 5 encontros com 2 horas cada
Dia da semana: terça-feira
Periodicidade: quinzenal: 10/09/2019; 24/09/2019; 08/10/2019; 22/10/2019 e 05/11/2019.
Horário: das 16:00 às 18:00 horas
Conteúdo de cada encontro: disponibilizado no programa anexo.
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Vagas: 20 vagas: 10 vagas para os alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Juiz de Fora e 10 vagas para egressos da Faculdade de Direito da UFJF ou de outros cursos e
faculdades.
Os monitores e orientandos da Disciplina Direito Tributário não precisarão fazer inscrição e
poderão participar além do limite das vagas, bem como os Professores da UFJF.
Pré-requisito: O aluno deverá estar estudando no Curso de Direito da Universidade Federal de
Juiz de Fora para fazer inscrição para as 10 vagas primeiras vagas, ou ter cursado ou estar
cursando qualquer curso superior para inscrever para as demais 10 vagas. Caso as 10 últimas
vagas não forem preenchidas, os alunos que estiverem na lista de espera poderão participar até
completar 20 vagas.
Inscrição: Inscrição deverá ser realizada mediante o preenchimento das listas anexas, de acordo
com a ordem de inscrição, disponibilizadas na Secretaria da Faculdade de Direito, das 8:00 às
22:00 horas, de 26/08/2019 até 30/08/2019.
Avaliação: A avaliação dos alunos será contínua de acordo com a participação de cada docente
ou egresso.
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