V FESTIVAL DE DIЯEITOS
“Sujeitos de direitos e limites da democracia: Por um Direito achado na beira do rio”
O que é?
O Festival de direitos é um fórum surgido a partir da necessidade de debater os principais assuntos jurídicos e sociais da
região de maneira crítica e teórica. É um evento que ocorre anualmente e teve início com estudantes e professores da
Universidade Federal do Pará em Santarém. Sua programação é diversificada contando com exibição de filmes, oficinas
temáticas e seminários/palestras/debates com professores/pesquisadores convidados.
Onde Acontecerá?
O Festival deste ano será no Hotel Amazônia Boulevard (Av. Mendonça Furtado, nº 2946 – Fátima) e Auditório
Wilson Fonseca (Campus Rondon. Av. Marechal. Rondon, s/n – Caranazal) – UFOPA. As programações dos horários
das 09h às 12h e das 15 às 18h (credenciamento, filmes e oficinas) ocorrerão no Hotel Amazônia Boulevard e pela parte
da noite (19h às 22h) as mesas de discussão serão realizadas no Auditório Wilson Fonseca.
Quando? De 23 a 26 de outubro de 2012 (terça, quarta, quinta e sexta).
Quem pode se inscrever? Estudantes, professores e comunidade em geral.
Qual a carga horária? O evento dará o certificado com 28 horas complementares.
Qual o valor da inscrição? A inscrição terá o valor de 10 reais.
Onde me escrevo? No PCJ (Programa de Ciência Jurídicas) localizado no Hotel Amazônia Boulevard.
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INSCRIÇÕES: NO PROGRAMA DE DIREITO (NO HOTEL AMAZÔNIA BOULEVARD)
VALOR ÚNICO: R$ 10,00 - VAGAS LIMITADAS
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 28 HORAS
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