
 
 

 

 

FACULDADE DE DIREITO PROMOVE AULÃO SOLIDÁRIO 

O vestibular é considerado um bicho de sete cabeças por muitos estudantes que sonham 

ingressar em uma Faculdade ou Universidade conceituada e para ajudar esses 

vestibulandos, o “grupo Sindicato”, organizado por alunos da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), realiza o I Aulão Solidário 2013, com o tema 

“Matrizes Energéticas: a criação de um meio ambiente sustentável”, assunto 

frequentemente abordado pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelas 

principais instituições acadêmicas do Pará.  

O aulão conta com a participação do professor Lúcio Flávio Pinto e ocorre no próximo 

dia 23 de abril, às 15h, no Auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ), localizado 

no campus profissional da Universidade. De acordo com os organizadores, o tema será 

abordado de forma multidisciplinar, mas focando especialmente as matrizes de 

conhecimento referentes à química, física, história e geografia, principalmente no que 

concerne a construção da hidrelétrica de Belo Monte. 

As 360 vagas para esse aulão já foram preenchidas mediante um formulário eletrônico, 

mas outras duas aulas estão sendo programadas para setembro e novembro deste ano, 

onde serão revisados outros conteúdos do ENEM e da UFPA. Os inscritos deverão 

comparecer no dia do evento com 1 kg de alimento não perecível e uma taxa no valor de 

R$ 2,00. 

PROJETO BUSCA INCLUSÃO SOCIAL - A iniciativa surgiu com o objetivo de 

arrecadar alimentos para serem doados às instituições de caridade e também para 

colaborar com alunos da rede pública através de uma revisão final nas disciplinas que 

tenham mais dificuldades. Essa será a 2ª edição do aulão solidário, que na primeira 

experiência, em 2012, lotou, de manhã e a tarde, os 110 lugares do Tribunal do Júri da 

UFPA e arrecadou mais de 200 kg de alimentos. 

“Matrizes Energéticas e sua relação com o meio ambiente é um tema bastante atual, vai 

contribuir muito com os vestibulandos. Esse projeto surgiu em 2008 de forma simples, 

mas deu tão certo que trouxemos para dentro da Universidade com um caráter 

filantrópico. Nessa edição, ajudará uma creche que atende crianças carentes no Guamá e 

a Instituição Sitio Boa Morada, que visa à reabilitação de dependentes químicos”, 

valoriza Rodrigo Amorim, membro do Sindicato. 

O Sindicato surgiu em 2012 e é formado pelos alunos de direito da UFPA, que 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. 

Texto: João Thiago Dias - Assessoria de Comunicação da UFPA 
 


