
   

O Encontro Nacional de Estudantes de Direito Extensionistas 
(ENEDEx) pretende ser um encontro anual entre extensionistas em 
Direito, que ocorrerá no mesmo período e sede do Encontro Nacional 
de Estudantes de Direito (ENED), a fim de reforçar o próprio ENEDEx, 
com a estrutura já consolidada do ENED, bem como fazer do debate 
sobre extensão universitária uma bandeira política e pauta 
permanente do ENED.  

O principal objetivo deste encontro é integrar e articular os 
projetos de extensão em Direito de todo o Brasil, por meio da troca de 
experiências, da avaliação da extensão universitária nas Faculdades de 
Direito do país e da formulação de propostas para sua melhoria. 
Pretende-se elaborar, em plenária final do ENEDEx, um documento 
final contendo as perspectivas e demandas debatidas, que deverá ser 
apresentado ao MEC, ANDIFES, FORPROEX e reitorias para efetivação 
das reivindicações. 

Outro objetivo do ENEDEx é propor/incentivar uma 
ressignificação do curso de Direito por meio da extensão universitária, 
a partir de uma reflexão crítica do ensino do Direito no Brasil, que 
ainda é marcado pelo descaso quanto à extensão universitária. Além 
disso, o encontro pretende estimular o debate acerca do papel do/a 
estudante de Direito num contexto de desigualdades e opressões e da 
importância da extensão na formação de profissionais-cidadãos. 

Para tanto, convocamos todos/as para construir e participar desse 
espaço que pretende ser um ambiente de discussão clara e 
permanente das dificuldades, avanços e retrocessos da extensão nos 
cursos de Direito, de forma a estimular a reflexão acerca do papel 
dos/as operadores/as de Direito na sociedade em que vivemos, e 
também promover ações concretas a fim de garantir melhorias na 
extensão universitária, destacando possibilidades e limitações de 
atuação dos projetos e acompanhando os progressos de um encontro 
a outro.  

Para este primeiro encontro, contamos com a participação de José 
Geraldo de Sousa Junior (UnB), Jacques Távora Alfonsin (UNISINOS) e 
Maria Nazaré Tavares Zenaide (UFPB) para a mesa de abertura. 

 12/07/2010 – 
segunda-feira 

13/07/2010 – 
terça-feira 

15/07/2010 – 
quinta-feira 
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Abertura com 
debate "Papel 
político do 
Direito a partir 
da extensão 
universitária".  

                               
18h 

Auditório 
Joaquim 
Nabuco - FA 

Apresentação 
dos projetos e 
debate entre os 
grupos de 
atuação em 
áreas 
correlatas.  

18h 

Auditório 
Joaquim 
Nabuco - FA 

Plenária Final e 
elaboração de 
documento 
com demandas 
da extensão em 
Direito no 
Brasil. 

18h 

Auditório 
Joaquim 
Nabuco - FA 

Faça a inscrição do seu projeto por meio do email: enedex@gmail.com 

Mais informações: http://www.ened2010.unb.br ou 
http://fexfdunb.wordpress.com 
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