
III SEMANA DO CALOURO DE DIREITO 

Nos dias 18 e 19 de março a turma de direito 2018 com o apoio da Faculdade de Direito do 

Instituto de Estudo em Direito e Sociedade (FADIR/IEDS) da Unifesspa, bem como das demais 

turmas veteranas, realizará a terceira semana do calouro de direito, com o escopo de recepcionar os 

calouros ingressantes na turma 2019.  O evento ocorrerá às 14:00 horas, no auditório do campus 1 

localizado na folha 31, quadra 07, Lote especial, Nova Marabá (no dia 18/03) e no auditório da OAB 

subseção Marabá localizado na Av. Vp- Oito, 16 - Vila Militar Pres. Castelo Branco (no dia 19/03).   

Mais do que um simples ato de boas-vindas, a cerimônia ora proposta tem como objetivo 

proporcionar aos ingressantes o conhecimento acerca da estrutura e organização da nova realidade a 

qual eles estarão integrados nos próximos cinco anos de curso, bem como das possibilidades e 

horizontes profissionais enquanto egressos do curso de Direito, além de orientações sobre organização 

da vida acadêmica e possibilidades que a vida universitária oferece. Ademais, convém destacar que 

durante o evento ocorrerá também a solenidade de entrega do selo “OAB recomenda”, selo este que 

destaca mais uma conquista do curso de direito da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e 

confere reconhecimento aos esforços despendidos pelos discentes, docentes, técnicos administrativos e 

estagiários da Faculdade de Direito.  

O tema adotado para a semana é: ALÉM DAS FRONTEIRAS: O DIREITO NO MUNDO. 

 O primeiro dia de evento foi reservado para a apresentação da instituição, do curso, das opções 

de estágio, de participação nas monitorias, bem como a realização de palestras sobre organização da 

vida acadêmica, dicas de estudo e a preparação para concursos públicos jurídicos.  

Durante o segundo dia de evento, iremos de modo breve apresentar alguns temas relevantes 

afetos aos sistemas jurídicos e suas diferentes maneiras de aplicação no Brasil e em alguns outros 

países, a exemplo dos sistemas jurídico Civil Law e Common Law e das diferentes nuances entre os 

direitos das mulheres na Rússia e no Brasil. Ademais, ocorrerá, também no segundo dia, palestras 

sobre perspectivas e horizontes profissionais com juiz, procurador, advogados, defensores públicos e 

outros profissionais dos ramos jurídicos. 

Contamos com a presença de todos vocês. Segue abaixo programação detalhada: 

III SEMANA DO CALOURO DE DIREITO 

ALÉM DAS FRONTEIRAS: O DIREITO NO MUNDO 

PRIMEIRO DIA – 18 DE MARÇO- AUDITÓRIO DO CAMPUS 1 DA UNIFESPA 

 Boas vindas e palestra de abertura – Karina Juvenal, discente de direito da turma 2015; 

 Apresentação das entidades ligadas ao curso de direito da unifesspa:  

 

Centro acadêmico- Maria Eduarda, discente da turma 2018; 

Vale da diversidade – Ana Chaves, discente da turma 2018; 

Atlética juriscopata – Willian, discente da turma 2018; 

Lex norma – Gabriel Peres, discente da turma 2017; 

Pronera – Ariel Barros, discente da turma pronera 2016; 

 

 Palestra sobre organização da vida acadêmica – Andrei Cesário, egresso da turma 2014; 

 Dinâmica; 

 Palestras sobre oportunidades de estágios; 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Marília Saboia, discente da turma 2018; 

Defensoria Pública Estadual - Vítor Matheus, discente da turma 2017; 

Procuradoria Federal – Wellingta Pollyana, discente da turma 2018; 

Procon – Bianca Assunção, discente da turma 2017; 



Bolsa-Estágio – Ana Beatriz Jacaúna, discente da turma 2018;  

Ministério Público Estadual – Emily Mendes, discente da turma 2017; 

 

 Dinâmica; 

 Palestra sobre monitoria acadêmica – Wasley Peixoto, discente da turma 2015; 

 Palestra sobre preparação para concursos públicos – Thiago Calandrini, egresso da turma 

2014, técnico judiciário do TRF, aprovado na PGM Manaus, para analista do TRT 11, do TRF 

1, e Técnico do INSS;  

 Intervalo para o lanche; 

 Palestra com a professora e advogada Fernanda Carvalho sobre o magistério no ensino 

superior enquanto escolha profissional; 

 Mesa Redonda com a Prof.ª Lucélia – O NAIA e a inclusão e direitos das pessoas com 

deficiência; 

 Solenidade de apadrinhamento dos novos discentes; 

SEGUNDO DIA – 19 DE MARÇO- AUDITÓRIO DA OAB 

 Abertura e considerações iniciais – Wellingta Pollyana, discente da turma 2018; 

 Palestras relacionadas ao tema “Além das fronteiras: o direito no mundo”: 

 

Xenofobia na Europa – Meury Vitória, discente da turma 2018; 

Direito das Mulheres na Rússia – Esther Horsth, discente da turma 2018; 

Civil Law e Common law – Davvy Lima, egresso da turma 2014; 

 

 Apresentação e sorteio do livro: Justiça: o que é fazer a coisa certa, de Michael Sandel; 

 Palestra sobre o papel institucional da OAB, com o presidente da subseção Marabá, Ismael 

Gaia; 

 Palestra do Magnífico Reitor Dr. Maurílio de Abreu, sobre a função social da Universidade e o 

papel da Unifesspa como promotora do desenvolvimento na região de Carajás; 

 Intervalo; 

 Solenidade de entrega do selo OAB recomenda; 

 Intervalo com música ao vivo; 

 Palestras sobre perspectivas e horizontes profissionais; 

 

Advocacia Pública – Procurador José Júlio Gadelha; 

Ministério Público Estadual – Promotor Samuel Furtado Sobral; 

Como é ser defensor – Defensor Público Rilker Mikelson; 

Lei Maria da Penha e atuação no tribunal do júri – Defensor Público Allysson George; 

Como é ser Juiz - Juiz Manoel Antônio Silva Macêdo. 

 

 

Para mais detalhes sobre a programação, nos acompanhe no instagram @calourodireito2019. 

Esse texto e programação foram redigidos por Maurício Frank e Wellingta Pollyana, discentes da 

turma direito 2018 e integrantes da comissão organizadora do evento. 


