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1. APRESENTAÇÃO 

 

A proposta básica do Encontro Nacional de Estudantes de Direito 

Extensionistas (ENEDEx) é de um encontro anual entre extensionistas em Direito, 

que ocorreria no mesmo período e sede em que se desse o Encontro Nacional de 

Estudantes de Direito (ENED). O principal objetivo deste encontro é articular os 

diversos projetos de extensão em Direito existentes no Brasil, por meio de uma 

ampla reunião em que estejam incluídos/as extensionistas das inúmeras Faculdades 

de Direito brasileiras. 

Essa idéia, formulada pelo Fórum de Extensão da FD/UnB, surgiu dentro da 

Universidade de Brasília, que vive um contexto particular comparado às demais 

universidade brasileiras. Ao contrário da maioria das Faculdades de Direito, que 

possuem como eixo principal da extensão a assessoria jurídica universitária, a 

Faculdade de Direito da UnB conta com sete projetos de extensão que não se 

enquadram neste modelo, mas que possuem algumas bases teóricas em comum e 

que dialogam entre si por meio do Fórum de Extensão da FD/UnB.  

 A idéia é que o ENEDEx seja um encontro que congregue toda a extensão 

em Direito das diversas regiões do país, permitindo que os projetos se conheçam, 

troquem experiências e debatam sobre suas bases teóricas, suas atuações e suas 

dificuldades. A intenção é, ainda, que o ENEDEx seja também um encontro de onde 

saiam propostas concretas para a implementação e valorização da extensão em 

Direito no Brasil.  

Sendo assim, durante os dias de encontro, serão discutidos os problemas 

relacionados à extensão universitária nas Faculdades de Direito, fazendo deste um 

espaço não apenas formativo, mas também propositivo, onde os/as extensionistas 

possam tanto refletir sobre suas bases teóricas e apresentar os principais problemas 

relativos à sua atuação, quanto listar meios de enfrentar as dificuldades cotidianas e, 

por meio de tudo isso, fortalecer a extensão universitária como um todo. 

Outro grande 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, a partir do reconhecimento do descaso quanto à 

extensão universitária nestes currículos. 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, e 

avaliar a situação da extensão nas diversas faculdades de direito do Brasil. 

Sendo assim, ao final do ENEDEx, pretende-se produzir, em plenária final, um 

documento que gere apoio e fomente melhoras nos projetos de extensão em Direito 

de todas as universidades do país. Inclusive, tem-se a pretensão de levar o 

documento final ao MEC, ANDIFES, FORPROEX e reitorias para efetivação de tais 

demandas, que devem ser revistas e rediscutidas a cada encontro. Ressalta-se 

também a importância de fiscalizar e acompanhar os progressos e medidas 

adotadas no Brasil referentes à extensão universitária nos cursos de Direito. 

Assim, o Fórum de Extensão da FD/UnB propõe, enquanto sede deste 

primeiro encontro, incitar o debate a respeito do papel da extensão universitária em 

direito, discutindo sobre sua importância na desigual sociedade brasileira e na 

formação de profissionais-cidadãos. Além disso, tem a intenção de expor a 

problemática que gira em torno da extensão universitária em Direito e propor 

soluções a partir das experiências de cada projeto, estabelecendo contatos entre 

os/as extensionistas em Direito para o fortalecimento da luta política em prol da 

extensão. 

 

 

2. FÓRUM DE EXTENSÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(FEX/FD/UNB) 

 

O Fórum de Extensão (FEx) é a instância representativa de articulação 

política das/os extensionistas da Faculdade de Direito (FD) em prol da extensão 

universitária. O FEx busca, portanto, representar os/as extensionistas em suas 

demandas dentro da UnB no que se refere à extensão, além de ser também um 

meio de comunicação entre os projetos existentes na FD e entre os mesmos e o/a 

Coordenador/a de Extensão da FD/UnB. Ademais, enseja fomentar a discussão 

sobre extensão em toda a Faculdade, incentivando a participação de cada vez mais 

alunos/as e buscando melhorias para cada projeto e também para a extensão como 

um todo.  

O FEx foi criado na ocasião da VIII Semana de Extensão (SEMEX) da UnB, 

em setembro de 2008, frente ao enorme descaso de alguns/mas professores/as e 

alunos/as da FD em relação à Extensão. Primeiramente, os objetivos imediatos 



eram dar visibilidade à SEMEX e tentar a liberação dos/as alunos/as para a 

participação na mesma, assim como constituir um espaço de diálogo entre 

extensionistas que ajudasse na resolução de conflitos que cada projeto enfrentava 

em seu cotidiano.  

A discussão iniciada nesta data continuou por grupo de e-mails e reuniões, 

até que em julho de 2009, cresceu a necessidade de formalizar o Fórum e firmar 

suas bases para consolidar a Extensão como uma cultura dentro da Faculdade de 

Direito, incentivando a participação de todos/as para que a indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, tripé previsto na Constituição Federal (art. 

207), realmente se concretize na realidade universitária brasileira.   

Por fim, o FEx visa firmar o compromisso da Faculdade para com a Extensão 

Universitária que, enquanto espaço privilegiado de exercício da função social da 

universidade, baseia-se em ações de troca mútua de saberes acadêmicos e 

populares entre a universidade e a sociedade, desenvolvendo, assim, relações 

socialmente transformadoras, tanto por meio da formação cidadã dos estudantes 

universitários quanto por meio da atuação em prol da superação de desigualdades 

sociais. 

 

3. OS PROJETOS DE EXTENSÃO QUE COMPÕEM O FEX/FD/UNB 

 

Atualmente, o FEx é composto por sete projetos de extensão que serão a 

seguir apresentados. 

 

3.1. Projeto “Direitos Humanos e Gênero: Capacitação em noções de 

direito e cidadania – Promotoras Legais Populares” (PLPs) 

 

O projeto constitui-se num PEAC (Projeto de Extensão de Ação Contínua) 

oferecido pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília coordenado nos 

anos de 2005 a 2008 pelo professor José Geraldo de Sousa Junior. Atualmente, 

desde 2009, o projeto é coordenado pela professora Bistra Stefanova Apostolova. 

Os pilares teóricos do projeto são três: o Direito Achado na Rua, a educação jurídica 

popular e ações afirmativas em gênero.  

O projeto promove a abertura de um espaço de discussão sobre temas 

relativos Direito e cidadania, tendo como foco questões de gênero. Atualmente os/as 



extensionistas atuam em diferentes frentes dentro e fora da Universidade sendo as 

principais delas o desenvolvimento do Curso de PLPs do DF, a construção de uma 

biblioteca feminista em Ceilândia e o fomento da discussão a respeito dos temas 

Gênero e Direitos Humanos no contexto universitário.  

O Curso de PLPs do DF ocorre em parceria entre a Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília, idealizadora do projeto como atividade de extensão; o 

Centro Dandara de Promotoras Legais Populares; a Organização Não-

Governamental AGENDE (Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento) e o 

Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

As oficinas do Curso ocorrem no Núcleo de Prática Jurídica em Ceilândia aos 

sábados das 9h às 12h. O objetivo principal do Curso de PLPs, formado por oficinas 

multidisciplinares sobre direitos, educação popular e cidadania, é capacitar e 

empoderar mulheres de diferentes contextos sócio-culturais a exercer seus direitos 

enquanto cidadãs, tornando-as mais críticas para práticas sexistas ocorridas 

cotidianamente. O projeto busca atender, principalmente, mulheres vítimas de 

violência doméstica, não apenas transmitindo conhecimento acerca das leis que as 

protegem, mas também (e primordialmente) desenvolvendo o papel ativo dessas 

mulheres sobre suas próprias vidas, desenvolvendo com elas o papel de 

multiplicadoras em suas comunidades. 

O projeto “Promotoras Legais Populares” propõe, acima de tudo, resgatar a 

história de luta por direitos pela eqüidade econômica, social e política das mulheres 

através da promoção de oficinas para a capacitação de mulheres, lideranças 

comunitárias, em noções de direito e cidadania com enfoque de gênero e direitos 

humanos.  

 

3.2. Projeto “Universitários Vão à Escola” (UVE) 

 

A Universitários Vão à Escola (UVE) é um projeto de extensão e uma 

organização não-governamental (ONG) que objetiva a democratização da educação 

e da informação. Sua rotina preza pelo desenvolvimento da autonomia, tanto de 

seus membros associados quanto das crianças e adolescentes envolvidos no 

projeto. A ONG atua em Itapoã, uma das Regiões Administrativas mais carentes do 

DF, e procura fornecer um espaço aberto e acolhedor de reforço escolar, leitura, 

informação e arte aos jovens dessa comunidade.  



O projeto surgiu pelas mãos de alunos da Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília (UnB) que, entrando em contato com as alarmantes taxas 

da região (analfabetismo, desemprego, assistência médica precária, transporte 

público deficiente, entre outros), depararam-se com uma difícil realidade que 

precisava ser mudada. Nasceu, então, o desejo de incentivar a busca do 

conhecimento e autonomia pela comunidade, na esperança de que ela enxergue a 

força em seus braços e trabalhe na conquista da própria dignidade. Para tanto, a 

UVE aposta na transformação da base da estrutura de Itapoã e trabalha com a 

educação de crianças e adolescentes. 

A associação funciona de forma autônoma e independente. Trata-se de uma 

organização despida de fins econômicos e sem vínculos com instituições religiosas 

ou políticas. Os gastos gerados são mantidos pelos próprios membros e por 

doações de pessoas físicas e instituições simpáticas à idéia. Nesse meio, está a 

Universidade de Brasília, que apóia institucionalmente a UVE desde 2006, quando a 

ONG se tornou também Projeto de Extensão de Ação Contínua. 

 

3.3. Projeto “Atendimento às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar – Projeto Maria da Penha” 

 

Associado ao ensino e à pesquisa, o Projeto de Extensão de Ação 

Contínua “Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar” 

– Projeto Maria da Penha, realiza atendimentos interdisciplinares das mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar, no Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Brasília – NPJ/UnB – em Ceilândia, Distrito Federal.  

O Projeto é uma parceria entre o Departamento de Psicologia Clínica 

(Instituo de Psicologia) e o Grupo Candango de Criminologia (Faculdade de Direito), 

contando, ainda, com o apoio institucional do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT), possibilita a elaboração de banco de dados a partir dos 

atendimentos realizados. A parceria entre os alunos da graduação e da pós-

graduação e Professores do Instituto de Psicologia e da Faculdade de Direito visa 

receber demandas por orientações na área jurídica, bem como oferecer 

atendimentos psicológicos breves individuais e grupais.  

Tendo como ponto de partida a Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria 

da Penha, o projeto foi formado a partir de uma perspectiva interdisciplinar que 



reconhece na violência doméstica e familiar de gênero um empecilho à garantia dos 

direitos fundamentais das mulheres. Neste sentido, ao abordar direitos humanos, 

justiça e enfrentamento do sofrimento como temas principais, a proposta ajusta-se 

aos princípios de uma Universidade comprometida com a cidadania. 

Para a elaboração do projeto, foi realizada uma análise qualitativa, 

baseada em entrevistas com operadores de justiça, psicólogos, assistentes sociais e 

vítimas de violência doméstica, que indicou a necessidade de investir em duas 

frentes principais: 1) a valorização das equipes multidisciplinares e terapêuticas no 

acompanhamento da vítima, agressores e familiares e; 2) a atuação conjunta com a 

sociedade civil para a criação e implementação de políticas públicas que diminuam 

assimetrias sociais e promovam a inclusão social.  

Com essas constatações, foram previstos para o projeto os seguintes 

objetivos: a) prestar assistência jurídica, no Juizado de Ceilândia, e intervenção 

psicológica à mulher em situação de violência doméstica e familiar; b) articular o 

apoio psicossocial à mulher e, quando possível, aos demais envolvidos em 

situações de violência doméstica e familiar; c) implantar um banco de dados sobre 

os casos levados ao Juizado de Ceilândia e; d) capacitar os/as alunos/as na 

percepção da violência de gênero e nas estratégias para superá-la. 

Ao contrário, portanto, de um serviço jurídico tradicional caracterizado 

pela imposição do poder/saber de um dos lados da relação advogado-cliente, a 

perspectiva da intervenção realizada pelo Projeto é marcada pela alteridade e 

participação das mulheres. 

No contexto desses atendimentos, as/os participantes têm a oportunidade 

de compartilhar experiências, dúvidas e receios; refletir sobre os fatores e processos 

que desencadeiam violência; conscientizar-se sobre o ciclo de violência no 

relacionamento; avaliar e dimensionar os fatores de risco e de proteção; explorar 

novas possibilidades de comunicação e de interação; e, desenvolver estratégias 

adequadas à preservação do relacionamento ou à ruptura de forma a minimizar 

riscos de morte ou novas agressões, contribuindo para o fortalecimento da cidadania 

e a construção de um espaço de resolução de conflitos que reduz 

consideravelmente o uso da violência como recurso. 

 

 

 



3.4. Projeto Quilombolas 

 

O projeto, remanescente do antigo PROACQ (Projeto de Apoio a 

Comunidades Quilombolas), está em processo de renovação e retomada de suas 

atividades. Ele visa, neste primeiro momento, ao amadurecimento dos estudos e 

discussões acerca de temas relacionados às comunidades remanescentes de 

quilombos. São discutidos textos com enfoques multidisciplinares e desempenhadas 

diversas atividades com o fim de fomentar e aprofundar o debate acadêmico sobre a 

questão dos quilombolas.  

Para tanto, o projeto prevê a organização de eventos dentro da Universidade 

que reúnam pessoas atuantes na causa quilombola, bem como  especialistas de 

diversas áreas – Direito, História, Ciências Sociais, entre outras.  

Tem-se como objetivo maior a atividade de extensão, por meio do 

desenvolvimento de um rico diálogo entre a universidade e as comunidades 

quilombolas, em especial a dos Kalungas, localizada em Cavalcante-GO. 

 

 

3.5. Projeto Justiça e Cidadania 

 

O projeto visa discutir, em meio aos estudantes das escolas de ensino 

fundamental participantes, algumas noções e conceitos ligados à cidadania, Direito e 

justiça, no intuito de estimular todos os envolvidos a desenvolverem posturas 

protagonistas no que diz respeito à política, à luta por direitos e à cidadania. 

Este projeto está também em processo de retomada de suas atividades. 

 

 

3.6. Projeto Terceiro Setor 

 

O projeto trata da realização de oficinas e mini-cursos para pessoas e grupos 

sociais que, trabalhando com diversas temáticas (música, capoeira, grafite, 

artesanato, etc.), necessitam de assistência jurídica para sua organização em 

entidades e associações civis. O conteúdo dos cursos está voltado basicamente 

para a discussão das características das entidades da sociedade civil de fins 

públicos e não lucrativos (como as associações, cooperativas, organizações sociais 



e organizações da sociedade civil de interesse público), no que se denomina 

normalmente como sendo o “terceiro setor”.         

O projeto está atualmente em busca de demandas e grupos que tenham 

interesse em participar dos cursos para que sejam realizadas atividades ainda no 

primeiro semestre de 2010. 

 

3.7. Projeto “Além das Grades” 

 

O Projeto de Extensão “Além das Grades” é uma iniciativa do Fórum de 

Extensão da Faculdade de Direito e do Grupo Candango de Criminologia, em 

parceria com a ONG CERAPE, criado a partir de uma visão crítica do Sistema 

Penitenciário brasileiro e da seletividade do Direito Criminal.  

Entre seus principais objetivos, é possível destacar: (a) prestar assistência 

jurídica aos presos(as) e egressos(as) e seus familiares; (b) articular apoio 

psicossocial, médico e assistencial aos presos(as) e egressos(as) e seus familiares; 

(c) criar um observatório sobre execução penal no Distrito Federal; (d) fomentar 

políticas públicas de apoio aos egressos e egressas do Sistema Prisional, em 

consonância com as novas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça; 

Participam do Projeto estudantes da graduação e da pós graduação, ex-

alunos, advogados voluntários e professores, todos trabalhando na assistência 

jurídica de presos(as) e egressos(as), bem como de seus familiares. Até o momento, 

apenas a Faculdade de Direito está envolvida no Projeto, mas pretende-se ampliar 

essa participação, por meio da inclusão de outros cursos da UnB nas atividades 

desenvolvidas. 

A falta de políticas públicas penitenciárias frente ao encarceramento no Brasil 

traz diversos problemas a esta população. Talvez o mais grave seja a falta de 

acesso à justiça, uma vez que a maioria dos presos no Brasil não tem condenação 

definitiva, ou seja, são presos provisórios, cujos processos encontram-se no aguardo 

de decisões judiciais. Além do mais, a falta de políticas de acolhimento das pessoas 

presas (egressos e egressas) contribui para o alto índice de reincidência, 

alimentando um ciclo de criminalidade e criminalização. 

Durante a execução do projeto pretendem-se estimular a produção de 

monografias e teses sobre a experiência do atendimento, bem como realização de 

oficinas, cursos e palestras visando promover a conscientização acerca da 



seletividade do sistema criminal e dos problemas relativos às penitenciárias do 

Distrito Federal. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Comunidade, Universidade e extensão 

 

A extensão universitária propicia uma interação necessária entre a 

Universidade e a comunidade na qual está inserida, ou seja, se configura como uma 

ligação permanente entre a Universidade e os diversos setores da sociedade. Tendo 

em vista a função social da extensão universitária, os projetos da Faculdade de 

Direito da UnB visam alcançar uma democratização dos conhecimentos acadêmicos 

e, em conseqüência disso, a promoção de direitos e cidadania a uma amplitude 

populacional maior.  

O ENEDEx pode se tornar um espaço propício para a 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. 

 

5. OBJETIVO GERAL 

 

Integrar e articular os projetos de extensão em Direito de todo o Brasil, 

compartilhando experiências e formulando propostas para a melhoria da extensão 

universitária em direito. 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Promover a troca de experiências e o diálogo entre os projetos de 

extensão em direito; 



• Problematizar o papel do estudante de Direito e a função da extensão 

universitária em sua formação; 

• Discutir como e se o direito pode ser usado como instrumento político 

para a emancipação e a transformação social; 

• Compartilhar vivências e buscar soluções conjuntas para as 

dificuldades vividas por cada projeto; 

• Diagnosticar o cenário da extensão universitária em direito no país; 

• Formular propostas para a melhoria e valorização da extensão nas 

faculdades de direito; 

• Discutir uma forma de organização que permita que os projetos 

apresentem reivindicações em conjunto e acompanhem o andamento dessas 

demandas; 

• Pensar se/como o ENEDEx pode contribuir com o crescimento da 

extensão universitária e com a constante reflexão sobre o papel dos/as estudantes 

de direito para com a comunidade; 

 

7 - METODOLOGIA 

 

A proposta do encontro foi formulada em conjunto por extensionistas de todo 

o Brasil, a partir da iniciativa do Fórum de Extensão da FD/UnB, em contato com a 

RENAJU e outros projetos, que criou o grupo de e-mails 

enedex@yahoogrupos.com.br, meio pelo qual essa construção foi possível.  

É preciso ressaltar a importância de que haja apoio e engajamento dos 

demais projetos do país para a realização deste encontro, desde sua formação, 

como já vem sendo feito, e desenvolvimento até a realização e fechamento, pois, de 

outra forma, que não baseada na horizontalidade e na construção coletiva, não há 

sentido em realizar um evento como este.  

O encontro será dividido em três etapas a serem realizadas das 18h às 21h 

nos dias 12, 13 e 15 de julho de 2010, na Faculdade de Direito da Universidade de 

Brasília. 

As datas e o local foram escolhidos de forma a tentar conciliar os espaços do 

ENED e do ENEDEx. A idéia de se realizar o encontro paralelamente ao ENED é de 

reforçar tanto o próprio ENEDEx, com a estrutura já consolidada do ENED, quanto 

mailto:enedex@yahoogrupos.com.br


incluir o debate da extensão como um todo como uma bandeira política permanente 

do ENED, garantindo que a extensão universitária seja pauta nos encontros de 

estudantes de Direito.  

É importante deixar claro que a intenção é que o ENEDEx possua 

organização independente do ENED, havendo apenas uma parceria, por meio do 

aproveitamento da estrutura deste último, para que um de seus espaços fosse 

dedicado ao tema da extensão universitária em Direito de forma ampla. 

Sendo assim, o encontro terá o seguinte formato: 

Etapa 1 - 12/07, segunda-feira, de 18h às 21h - Abertura do ENEDEx com 

debate "Papel político do Direito a partir da extensão universitária". Para compor a 

mesa do debate, foram convidados os seguintes nomes: José Geraldo de Sousa 

Junior (UnB); Jacques Távora Alfonsin (UNISINOS) e Maria Nazaré Tavares 

Zenaide (UFPB). 

Quanto ao tema para esta etapa, o objetivo em se discutir o papel político do 

direito e a importância da extensão nesse contexto é o de integrar o debate ao tema 

central do ENED: “O Direito entre a razão e a sensibilidade”. Ademais, tal debate foi 

pensado na tentativa de se encontrar um ponto de interesse entre estudantes 

extensionistas e não extensionistas, garantindo uma participação mais ampla neste 

debate, e ainda criando a possibilidade de que os estudantes que ainda não se 

engajaram na extensão despertem para este ponto. 

Etapa 2 - 13/07, terça-feira, de 18h às 21h - Dinâmica de apresentação dos 

projetos/ estudantes participantes do ENEDEx e debate dos projetos, seus 

problemas e perspectivas em grupos divididos entre áreas de atuação em eixos 

temáticos correlatos ("gênero", "infância e cidadania", "educação em direitos 

humanos" etc). 

Organizados nesses pequenos grupos, de modo a facilitar a democratização 

dos espaços de fala e estimular a participação de todos e todas, os projetos 

discutirão os principais problemas que enfrentam enquanto extensão em Direito. 

Etapa 3 - 15/07, quinta-feira, de 18h às 22h - Plenária final e elaboração de 

documento com propostas de melhoria da extensão universitária, especialmente 

quanto aos seguintes assuntos: financiamento da extensão, a partir da análise do 

que existe (editais); políticas de fomento à interdisciplinariedade e à utilização de 

métodos participativos para trabalho com a comunidade, como a pesquisa-ação e a 

educação popular de Paulo Freire;  indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 



extensão; política de incentivo para que a extensão ocupe a pesquisa e o ensino, 

evitando a compartimentalização das atividades. Da deliberação em plenária, seriam 

retiradas pautas comuns de reivindicação, com propostas concretas que visem à 

melhoria da extensão universitária. Tais propostas comporiam um documento final, 

que poderia ser encaminhado ao MEC, à ANDIFES, a todas as reitorias das 

Universidades (inclusive as que não tiverem alunos representantes), a todos os 

outros órgãos responsáveis pela educação, pela proposição de projetos e pela 

execução de leis da área, a fim de que seja criada uma plataforma de reivindicação, 

bem como um espaço de constante troca e diálogo entre os projetos. 

A metodologia para organização da plenária consistirá na discussão guiada 

pelos seguintes eixos: financiamento da extensão, a partir da análise do que existe 

(editais); política de fomento a interdisciplinariedade e a utilização de métodos 

participativos para trabalho com a comunidade, como a pesquisa-ação e a educação 

popular de Paulo Freire; indissociabilidade entre ensino,pesquisa e extensão: 

política de incentivo para que a extensão ocupe a pesquisa e o ensino, contra a 

compartimentalização das atividades. 

 

 
 

8- CALENDÁRIO ENED E ENEDEX 
 
 

 Manhã Tarde Noite 
11/07, domingo Credenciamento Credenciamento Festa/Cultural 
12/07, segunda-

feira Conferência de 
abertura Oficinas 

CONERED 
ENEDEx: 

abertura e debate 
– 18h às 21h 
Festa/Cultural 

13/07, terça-feira 
Painel I: Saindo 
da Caverna: pela 
sensibilização e 

reforma da 
educação jurídica 

ENAJU e mostra 
de trabalhos 
científicos 

ENEDEx: 
Apresentação dos 

projetos e 
debates em eixos 
temáticos – 18h 

às 21h 
Festa/Cultural 

14/07, quarta-
feira 

Painel II: Abrindo 
a Caixa de 
Pandora: a 

realidade seletiva 
do sistema 

Ato Público 
CONERED 

 
Festa/Cultural 



criminal 
15/07, quinta-

feira Oficinas e mostra 
de trabalhos 
científicos 

Painel III: Através 
do Espelho: 

reconhecendo-me 
na dignidade do 

outro 

ENEDEx: 
Plenária Final – 
18h às 22h 

 
Festa/Cultural 

16/07, sexta-feira Dia livre Dia livre Festa/Cultural 
17/07, sábado Credenciamento 

da plenária final Plenária final Plenária final 
Festa/Cultural 

 
Programação ENED 
Programação ENEDEx 

 




