
 
 

 

 

ALUNOS DE DIREITO REALIZAM II AULÃO SOLIDÁRIO 2013 

 

Ser aprovado no vestibular é o sonho de muitos alunos, porém o conteúdo programático 

é extenso o que pode gerar algumas dúvidas em muitos alunos. Para esclarecer essas 

dúvidas e orientar os vestibulandos sobre temas de grande importância, o Grupo 

Sindicato, formado por alunos do curso de direito da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) realiza a II Aulão Solidário 2013, que acontece no dia 21 de junho, às 14h, no 

auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ). 

 

Esta edição vai abordar as disciplinas de química, física, história e biologia, focadas nas 

temáticas que caem nas instituições do Pará como UFPA, UEPA, Cesupa, UFRA e o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dentre os palestrantes estão os professores 

Rodrigo Amorim, de química; George Castro, de física; Netto Menezes, de biologia e 

Gessandro Vitorino, de história.   

 

De acordo com o professor Gessandro Vitorino, o II aulão de 2013 é focado nas provas 

regionais e na área de história vai ser tratado das várias revoluções que acontecerão na 

história, como a revolução iluminista e científica e o que aconteceu aqui no Pará. 

 

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do link: 

http://migre.me/eI2VZ, com o pagamento da taxa de inscrição no valor de 3,00 mais 

1kg de alimento não perecível. O evento é organizado pelo Grupo Sindicato com o 

apoio do Centro Acadêmico de Direito “Edson Luís” (CADEL) e de um curso 

preparatório para o vestibular. 

 

“A nossa expectativa é que a aula possa ser repetida mais vezes, pelo menos três ou 

quatro vezes ao ano com o intuito de atender, principalmente, o público das escolas 

públicas, onde eles possam dispor de palestras e aulas e ao mesmo tempo  aproveitamos 

para praticar a solidariedade para ajudar famílias de diversos bairros de Belém”, explica 

Gessandro Vitorino. 

 

Os alimentos arrecadados na última edição, que foi realizada no dia 23 de abril, foram 

doados para as comunidades de Marituba. O Sindicato surgiu em 2012 e é formado 

pelos alunos de Direito da UFPA, os quais se reúnem não apenas para estudar ou fazer 

trabalhos acadêmicos, mas também para discussões filosóficas, políticas e teóricas. 

Durante essas conversas, surgiu a ideia de aproveitar o curso de Direito como uma 

oportunidade para realizar ações sociais, buscando o bem-estar e o auxilio aos mais 

necessitados. 

 

Serviço: 

II Aulão de Direito 

Data: 21 de junho, 14h 

Local: Auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) 

Ficha de inscrição: http://migre.me/eI2VZ 

 

Texto: Lorena Saraiva – Assessoria de Comunicação da UFPA. 
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