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APRESENTAÇÃO

PENSAR: Revista do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza constitui-se em um fórum privilegiado
para a discussão das temáticas jurídicas, pelos docentes da Universidade, pelos alunos do Curso de
Direito da graduação e da pós-graduação e por professores de outras instituições.
Embora o conjunto de artigos presentes neste décimo volume demonstre a diversidade do pensar
em diferentes reflexões sobre temas jurídicos relevantes, há uma idéia comum perpassando todos os
trabalhos, qual seja, a pretensão do Projeto Pedagógico do Curso em demarcar a atividade prática para
além dos muros da instituição, favorecendo o princípio do acesso à justiça.
Não se credita o mérito destas discussões ao puro acaso, pois o cenário que assiste à construção
deste volume coincide com a etapa de reconstrução do Projeto Pedagógico, cuja marca é a proposta de
fortalecimento da inter-relação teoria e prática, bem como a de fortalecer o compromisso com a cidadania,
seguindo a orientação adotada pela Universidade de Fortaleza, já reconhecida pela responsabilidade social
que assume.
Ante tais considerações de caráter informativo, o Conselho Editorial envida esforços pela continuidade
da PENSAR, a qual, com suas melhorias, deverá assumir, ainda mais, a condição de destaque, periodicidade
e aprimoramento, homenageando e consagrando os autores que permitem a materialização deste projeto.

Profª. Ana Paula Araújo de Holanda
Editora
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