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APRESENTAÇÃO

A Revista Pensar, número 11, é publicada quando se comemoram os trinta anos do Curso de Direito do
Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade de Fortaleza. O Curso alcançou o respeito da sociedade
nordestina e assume uma proposta pedagógica voltada para o fortalecimento da cidadania e do acesso à
justiça. O projeto pedagógico destaca o influxo da teoria constitucional por todas as disciplinas e atividades que
integram as duas habilitações oferecidas: em Direito Público e em Direito Privado, e enaltece a sua principal
característica que é a interrelação perene entre a teoria e a prática, cuja consolidação se afirma no âmbito
do Escritório de Prática Jurídica – EPJ, locus onde acontecem as disciplinas de estágio simulado e real. O
corpo docente é constituído por uma maioria de setenta porcento de mestres e doutores. Outra característica
decorrente da maturidade alcançada são as parcerias com órgãos públicos e privados. No âmbito do EPJ
funcionam uma Vara Virtual da Justiça Federal e um núcleo da Defensoria Pública Estadual. Para o incremento
da cidadania, variadas são as ações desenvolvidas pelo Projeto Cidadania Ativa, que tem em funcionamento
mais de trinta projetos. No plano da Educação Continuada, o concludente do Curso de Direito tem acesso a
diversas especializações lato sensu, a um mestrado e ao curso de doutorado, com projeto sob exame junto a
CAPES.
No contexto de continua evolução, a Revista Pensar é um canal que tem revelado esse crescimento. A
qualidade e a quantidade de pesquisas levadas a cabo pelos docentes e discentes motivou a estruturação
de um Núcleo de Pesquisas no CCJ e otimiza a circulação do periódico. A constante interação com outras
instituições de ensino, nacionais e estrangeiras, tem resultado em novas contribuições para a Revista Pensar,
diversificando ainda mais, os temas que são abordados. O presente número conta com a colaboração de
nomes importantes para a Ciência Jurídica espanhola, tais como o Prof. Pedro T Nevado Batalla Moreno e
o Prof. Marcos Sacristan, e com a participação de nomes de reconhecimento nacional, como os professores
Profa. Rachel Stainj, Gilberto Bercovicci, Ademar Pereira, Arnaldo Vasconcelos, Martonio Mont’Alverne e
demais pesquisadores desta instituição, cuja expressão enriquece o cenário jurídico regional.
A Revista Pensar do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, cuja circulação é anual,
vem alcançando, a cada número, maior divulgação e reconhecimento pela qualidade dos temas que aborda
e pelo posicionamento racional e fundamentado dos autores no enfrentamento das discussões suscitadas.
Trata-se de um periódico que escapa as fronteiras regionais e avança para o ambiente nacional, sendo hoje
requisitado por diversas bibliotecas brasileiras.
Com o orgulho pelo crescimento que o Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas alcançou
nesses trinta anos e pelos reflexos deste avanço para a Revista Pensar, lançamos o décimo primeiro
número, compartilhando o regozijo com os estimadíssimos leitores e agradecendo o empenho de todos os
colaboradores.
Francisco Otávio de Miranda Bezerra
Diretor do Centro de Ciência Jurídica
Joyceane Bezerra de Menezes
Editora
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