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No dia 17 mai 2007, no Centro 
de Convivência Paulo Freire, às 
19h30m, o curso de Direito re-

cebeu a visita do Professor Mestre Anto-
nio José Guimarães Brito. Formado em 
Ciências Jurídicas pela Unir, turma de 
2001, titulou-se Mestre em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina 
em 2004. 

Atualmente, Guimarães é professor 
da Universidade do Vale do Itajaí e do 
Complexo de Ensino Superior de Santa 
Catarina. Atua principalmente nas áre-
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FOTOGRAFIA
Laboratório de multimídia abre curso de fotografia em agosto

25 anos de UNIR

A Universidade Federal de Rondô-
nia, através de seu Núcleo de Educação, 
em convênio firmado com a Prefeitura 
Municipal de Porto Velho abriu vagas 
para os cursos de Pós Graduação “Latu 
Sensu” em Alfabetização e Educação 
Infantil. 

Os cursos são destinados a profes-
sores, gestores e técnicos, concursados 
pela Secretária Municipal de Educação 
de Porto Velho, que atuam em Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental, ou 
em programas nesta modalidade de en-
sino. Os educadores devem ser gradu-
ados em Pedagogia, ou licenciados em 
outras áreas de ensino.

As inscrições acontecem até o dia 
02 de junho, e devem ser realizadas na 
Secretária de Pós - Graduação da Fun-
dação Riomar, localizado na rua Abunã. 
As aulas iniciam em 13 de junho com 
duração de 14 meses. Serão oferecidas 
50 vagas, com aulas as segundas e quar-
tas-feiras, das 19h às 22h e 30min.  A 
seleção contará com a análise do Cur-
riculum Vitae e Memorial Crítico entre-
gues na inscrição. Informações Secretá-
ria de Pós Graduação - RIOMAR, tel: 
3217-2565.

COMUNIDADE
escola aberta
Acadêmicos da Unir participam 
do Programa Escola Aberta, na 
Darcy Ribeiro, e ajudam a trans-
formar comunidade através de 
espaços dinâmicos. PaG 9

RIBEIRINHOS
ProJeto calaMa
Alunos de diversos cursos da 
Unir participam de mais uma 
etapa do Projeto Calama levan-
do informações para os morado-
res da localidade. PaG 4

ENCONTRO
XXV Semana de Geografia
Acadêmicos da Unir participam do Programa Escola Aber-
ta, na Darcy Ribeiro, e ajudam a transformar comunidade 
através de espaços dinâmicos. PaG 9

O Centro Acadêmico do curso de direito 
juntamente com o Departamento de Ciências 
Jurídicas da Unir realizou nos dias 20 e 21 de 
abril, o curso “Execuções Penais” que acon-
teceu  no Centro de Treinamento do Tribunal 
de Justiça. O curso foi ministrado pelo juiz de 
Execução Penal e contravenção Penal da Co-
marca de Porto Velho, Sergio Willian Teixeira.

Direcionado  para alunos do curso de di-
reito, o curso é o inicio  para  formação de 
um grupo de estudos sobre execuções penais. 
Segundo informações do secretario do CA 05 
de outubro o objetivo é preparar os alunos de 
direito para atuar na comarca de execuções 
penais de Porto Velho, além de iniciar a im-
plantação do Centro de Prática Jurídica do 
curso de direito da Unir.

Antonio José Guimarães Brito

Mestre em Direito pela 
Universidade de Santa Catarina

CURSO
Alfabetização e 
Educação infantil

Na ocasião, o professor Antonio Brito co-
meçou afirmando da necessidade de sermos 
mais utópicos e de acreditarmos nas possi-
bilidades da realização humana. Segundo 
ele, os grandes feitos se materializaram atra-
vés da visão utópica de seus formuladores. 
O professor prosseguiu destacando que “é 
preciso se ter um olhar mais crítico e social 
dos direitos humanos e, que esteja voltado 
para soluções, e não apenas enunciação de 
direitos. E, que isso possa sem dúvida pela 
Antropologia Jurídica e sua vertente huma-
nística.  

Guimarães discorreu ainda sobre o pe-
queno destaque que é dado à Antropologia 
Jurídica nos cursos de direito em detrimento 
às disciplinas voltadas para os códigos e ma-
nuais de direito. 

Após sua fala foi interpelado pelo profes-

sor Pedro Vicente Lorenssato. Este, questio-
nou que o palestrante havia falado de todas 
as disciplinas, mas não da Filosofia - a mãe 
de todas as disciplinas - muito menos da im-
portância basilar da filosofia como suporte 
teórico do Direito. 

O professor Marcus Vinicius fez corte te-
órico no tema sob a visão de Giorgio Agam-
ben e Michel Focoult. “Além da ótima reper-
cussão a respeito da palestra, é importante 
salientar que o retorno de um aluno forma-
do pela UNIR, em 2001, que se pós-graduou 
em uma universidade de elite e, que ainda 
disputa mercado na região Sul, deixou trans-
parecer, mais uma vez, a sólida formação re-
cebida nesta casa, motivo que leva o curso 
de Ciências Jurídicas da UNIR a ser o único 
com selo de qualidade da OAB no Estado de 
Rondônia”, argumentou Catiari.

as de: Antropologia Jurídi-
ca, Relações Internacionais 
e Povos Indígenas. Em sua 
estada, na sua antiga casa, 
brindou os acadêmicos do 
Curso de Direito com a pa-
lestra “Direitos Humanos e 
Antropologia Jurídica”. O 
evento contou com a pre-
sença do Magnífico Reitor 
José Januário do Amaral, 
que foi um dos orientadores 
do palestrante durante o seu 
mestrado.

Compuseram a mesa os 
professores Pedro Vicente 
Lorenssato, Marcus Vinicius 
Xavier de Oliveira, do Curso 
de Ciências Jurídicas da Unir 
de Cacoal e o professor Mes-
tre Claudimir Catiari – Chefe 
do Departamento de Ciên-
cias Jurídicas, do campus de 
Porto Velho. 

É preciso um olhar mais crítico

Acadêmicos assistem à palestra do professor Antônio Guimarães, no Paulo Freire

O “Curso Execuções Penais” foi ministrado pelo Juiz Sérgio Teixeira
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