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SUGESTÃO DE PAUTA  

 
UFPA PROMOVE O I SEMINÁRIO DIREITO PENAL E DEMOCRACIA 

Sugestões de Imagem: imagens de tribunais, imagens de livros de direito penal , imagens de violência e imagens da 

UFPA. 

Informações 

Buscando ampliar as discussões e difundir conhecimentos em áreas de segurança pública, cidadania , 

direitos humanos e promover um espaço de debate para os alunos do curso de Direito, a Universidade 

Federal do Pará (UFPA) realiza pela primeira vez o Seminário Direito Penal e Democracia, nos dias 22 e 23 

de outubro. 

Os principais objetivos do Encontro são fortalecer ações acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo Grupo, desenvolver intercâmbios entre instituições de ensino jurídico no âmbito da 

graduação e da pós-graduação e produzir, socializar e publicar os conhecimentos resultantes das pesquisas 

científicas da Academia. 

A ideia de promover o Seminário surgiu por meio do "Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Penal e 

Democracia" criado em 2011, e coordenado pela professora Luanna Tomaz, da Faculdade de Direito da 

UFPA. O Grupo possui três linhas de pesquisas: Estado, Política Criminal e Segurança Pública; Teoria do 

Direito Penal e  Violência, Cidadania e Direitos Humanos. Além de graduandos e professores da área do 

Direito, o projeto congrega profissionais de Psicologia e Pedagogia.  Ele foi criado para suprir a necessidade 

de alunos e professores de um ambiente para debates e trocas de conhecimentos. 

"O Grupo já vem realizando vários eventos, entretanto este é o nosso primeiro grande evento. Este é o 

convite para as pessoas conhecerem o Grupo", diz a professora. A programação foi desenvolvida com base 

nas três linhas de pesquisa do projeto, com a realização de cinco mesas em torno destas temáticas com a 

presença de professores de fora do Estado e vários grupos de trabalhos, os chamados (GT's), no quais os 

participantes poderão apresentar artigos.  

Segundo a professora Luanna, é importante realizar o seminário para oferecer um espaço acadêmico de 

aprofundamento teórico acerca, contribuir para uma formação das pessoas nas áreas de estudos como o 

exercício da cidadania e abrir espaço para apresentação estudos sobre as temáticas. 

O evento é destinado a professores, alunos, pesquisadores, gestores, advogados e a sociedade em geral. As 

inscrições são gratuitas e  estão sendo realizadas pelo email: cadel.ufpa@gmail.com. 

 Lançamento - O Instituto de Ciências Jurídicas lança, no dia 22 de outubro, a cartilha "Vida com 

Responsabilidade" para esclarecer a população de seus direitos. Ela aborda os diversos tipos de 

responsabilidade, desde as familiares até do Estado. 

Esta é a primeira edição da cartilha e a ideia de realizar o projeto surgiu por meio de uma disciplina 

ministrada pela professora Márcia Rêgo. No dia do lançamento vai ser disponibilizado apenas um extrato da 

cartilha e depois será divulgada pela internet. 
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A professora Márcia Rêgo ressalta que os tópicos da cartilha foram escolhidos de acordo com a sua 

relevância, tanto para o aprendizado dos alunos quanto para a comunidade. Inicialmente, a cartilha apresenta 

algumas noções básicas sobre a Responsabilidade Civil, mostrando as espécies que se subdivide: objetiva; 

subjetiva; contratual; e extracontratual, seguidas pela análise de danos e os nexos causais pressupostos da 

Responsabilidade Civil. 

Serviço: 

I Seminário Direito Penal e Democracia 

Período: 22 a 23 de outubro de 2012 

Local: Auditório Profº José Vicente Miranda Filho, no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ). 

 

Lançamento Cartilha "Vida com Responsabilidade" 

Data: 22 de outubro, a partir 07h30 

Local: Auditório Hailton Correa Nascimento, nos altos do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) 

 

Sugestão de entrevistados: Luanna Tomaz, professora da Faculdade de Direito 

 Ida Carmem, aluna do curso de Direito (cartilha) 

 

 

Contatos:    

● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100  

E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 

mailto:ascom.ufpa@gmail.com

