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ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE DIRETO 



 

O EVENTO
 O QUE É? O encontro nacional é um evento anual entre os estudantes dos
cursos jurídicos de graduação brasileiros, organizado pela FENED.

 TEMA DO EVENTO  :  “Radicalizar a democracia, combater o fascismo e
transformar o Brasil”.

 O evento contará com : painéis, palestras, oficinas, grupos de debates, atos
políticos e culturais. 

PAINÉIS : Os painéis contarão com grandes nomes no âmbito da política e do
jurídico, com o objetivo de despertar o pensamento crítico dos estudantes
em torno de questões de grande impacto social, contribuindo tanto na
formação acadêmica como na futura atuação dos alunos no mercado de
trabalho.



 

O EVENTO
FESTAS: Todas as festas terão uma intencionalidade política. A ideia é que
temas como a diversidade sexual, feminismo e manifestações culturais
brasileiras sejam abordados por um modelo de festa chamado “Cultural”,
que busca politizar e entreter ao mesmo tempo

OBJETIVO : - Intercâmbio acadêmico e cultural entre estudantes de Direito de
todo o Brasil; Troca de experiência de projetos de ensino, pesquisa e
extensão com as diversas Faculdades, Centros Acadêmicos e Diretórios
Acadêmicos de Direito; Fortalecimento da federação do curso de Direito, a
Federação Nacional de Estudantes de Direito (FENED);Eleição da
Coordenação Nacional dos Estudantes de Direito (CONED) da FENED e tirar
objetivos da Federação por meio de Assembleia Geral; Elaboração de pautas
unificadas para o movimento estudantil nacional de Direito; Aprofundar nas
discussões sobre Direitos Humanos; Entre outros. 



 

SOBRE A ENTIDADE ORGANIZADORA
 A Federação Nacional dos Estudantes de Direito - FENED, é a entidade
central do movimento estudantil dos alunos de Direito, que tem por objetivo
representá-los e organizá-los de forma autônoma em relação ao Estado e aos
partidos políticos. É a entidade que congrega e representa todos os
estudantes de Direito do país, sendo composta por todo estudante
regularmente matriculado nos cursos de Direito do Brasil em faculdades
credenciadas pelo MEC, onde existam entidades representativas associadas.

fundada em 1996 durante o XVII Encontro Nacional dos Estudantes de Direito
(ENED) ocorrido em Niterói/RJ. Um de seus principais objetivos é a luta pela
rediscussão e aprofundamento das questões que envolvem todo o sistema
de ensino, pesquisa e extensão jurídicos, propiciando melhor
desenvolvimento político e cultural do estudante, a partir de uma
perspectiva abrangente, democrática, crítica e libertadora. 



 

O EVENTO
 
 Qual é a dinâmica do evento? realiza-se uma série de painéis com
convidados que palestram sobre os mais diversos assuntos de importância
jurídica, após os quais os estudantes discutem em Grupos de Trabalho
propostas a serem avaliadas na Plenária no último dia do evento. As
propostas giram em torno das posturas políticas que a FENED adotará. 
Durante o evento, também acontecem festas culturais para propiciar a
integração social dos estudantes de direito.



 

TEMAS DOS PAINÉIS 

 Painel I: Reforma do Sistema de Justiça

Painel II: Lei de cotas: renovação e ampliação

Painel III: Estudantes de Direito, OAB e a luta por direitos

Painel IV: Impactos da Operação Lava Jato

*Todos os painéis contaram com a participação de notórios palestrantes  para
o fomento do debate sobre a temática.



 

TEMAS DOS PAINÉIS 
 Painel I: Reforma do Sistema de Justiça
 A FENED está promovendo uma
campanha intitulada “Estudantes de
Direito por Justiça e Democracia” e
nela é debatido uma Reforma do
Sistema de Justiça, na visão da
Federação, uma reforma que tenha
como objetivo democratizar o sistema
de justiça é o que precisa o Brasil para
sua reconstrução enquanto país.

 

Painel II: Lei de cotas: renovação e ampliação
A Lei de Cotas foi responsável pela mudança do
perfil dos estudantes das Universidades
Públicas do Brasil, democratizando seu acesso
a todas as classes sociais. No ano em que é
debatida a renovação da Lei de Cotas, a FENED
tem o entendimento de que esta é a pauta
central do movimento estudantil e por isso é
necessário pressionar pela renovação e pela
ampliação da Lei.

 
Painel III: Estudantes de Direito, OAB e a

luta por direitos
  No Encontro Nacional dos Estudantes de
Direito, daremos espaço para os estudantes
de Direito e a OAB apresentarem suas
propostas e reflexões para a luta pela
democracia no Brasil

Painel IV: Impactos da Operação Lava Jato
 Dessa forma, no Encontro Nacional dos
Estudantes, debateremos sobre os impactos da
lava jato ao povo brasileiro, para podermos
munir o movimento estudantil de direito da
Desconstrução da Operação Lava Jato.



 

 SETORIAIS
 

Setorial de Mulheres

Setorial de Negras e Negros

Setorial de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
transgêneros.

Os painéis setoriais têm como objetivo aprofundar no debate de gênero,
racial e de diversidade sexual, abordando sua importância na redução das
desigualdades sociais, assim como relacionar tais discussões com a ciência
jurídica.



 

 ENEDEX 
O Encontro Nacional de Estudantes de Direito Extensionistas (ENEDEX) é um
evento que busca reunir estudantes do curso de Direito de todo o país para
pensarem, (des)construírem e consolidarem o que se entende por Extensão
Universitária atualmente. Ocorreu em duas edições (2010 e 2011),
juntamente com o Encontro Nacional dos Estudantes de Direito (ENED). A
pretensão é que ocorra anualmente e no mesmo período e sede do ENED,
como bandeira política é pauta permanente da Federação Nacional dos
Estudantes de Direito (FENED). Procura-se, como objetivo, integrar e
articular os projetos de extensão em Direito de todo o Brasil, por meio da
troca de experiências, da avaliação da extensão universitária nas
Faculdades de Direito e também da formulação de propostas para sua
melhoria. 



 

 GRUPOS DE TRABALHO  

I. Grupo de Trabalho 01 - Direito Público
II. Grupo de Trabalho 02 - Direito Privado
III. Grupo de Trabalho 03 - Direitos Humanos
IV. Grupo de Trabalho 04 - Direito Penal e Criminologia
V. Grupo de Trabalho 05 - Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e
Seguridade Social
VI. Grupo de Trabalho 06 - História, Filosofia, Sociologia e Teoria do
Direito
VII. Grupo de Trabalho 07 - Mobilidade urbana e direito à cidade;
VIII. Grupo de Trabalho 08 - Questão Agrária e Conflitos sócio-ambientais
IX. Grupo de Trabalho 09 - Impactos da Operação Lava Jato.
X. Grupo de Trabalho 10 - Educação Jurídica e Metodologia de Pesquisa
em Direito

As submissões de resumos e artigos acadêmicos devem se enquadrar em
um dos Grupos Temáticos abaixo:



 

 GRUPOS DE TRABALHO  

Estimula-se a submissão de pesquisas multidisciplinares e que abordem de
maneira interseccional questões relativas a pautas de grupos sociais
vulnerabilizados (Ex: relações raciais, gênero, sexualidade, anti
capacitismo, entre outros).
 Indicam-se algumas sugestões, não restritivas, de temas específicos a
serem investigados: Criminalização da homofobia; Demarcação de terras;
Criminalização de movimentos sociais; Políticas ambientais; Política
internacional; Política de drogas; Reforma trabalhista e previdenciária;
Mobilidade urbana e direito à cidade; Ativismo judicial; Modelos
alternativos de resolução de conflitos; Conflito de direitos fundamentais;
Crise no sistema penitenciário; Genocídio da população negra; Gênero e
sexualidade; Acesso à justiça; Impactos da Operação Lava Jato.

ALGUMAS ORIENTAÇÕES: 
Os Grupos Temáticos estão sujeitos à alteração, conforme o volume de
trabalhos submetidos.



  

PALESTRANTES   CONFIRMADOS
 Carol Proner é Advogada, Doutora em Direito Internacional pela Universidade

Pablo de Olavide, Sevilha (2005), com estágio pós-doutoral em 2008 na École de
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Desde 2009, Diretora
Executiva do Instituto Joaquín Herrera Flores. Ex-Conselheira da Comissão
Nacional da Anistia (2012-2016); Membro do Tribunal Internacional para Justiça
Restaurativa de El Salvador (2011 até o presente); Desde 2017 é membro da
Secretaria Internacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia
(ABJD), É autora de artigos e livros sobre temas de direitos humanos, direitos
fundamentais e democracia, direito internacional público e direito internacional
dos direitos humanos.

Wadih Damous é advogado trabalhista no Rio de Janeiro há 35 anos. Foi
presidente da OAB no Rio de Janeiro por dois mandatos, presidiu a
Comissão da Verdade do Rio e a Comissão Nacional de Direitos Humanos
da OAB.Graduou-se pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e
tem mestrado em Direito Constitucional e do Estado pela PUC-RJ. Foi
presidente do Diretório Central da UERJ e do Centro Acadêmico Luis
Carpenter, da Faculdade de Direito da UERJ. Como advogado, trabalhou
nos sindicatos dos Metalúrgicos e dos Ferroviários.



  

PALESTRANTES   CONFIRMADOS
 Juliane Furno é cientista social, mestre e doutora em

Desenvolvimento Econômico no Instituto de Economia da
Unicamp e militante do Levante Popular da Juventude. É
especialista em mercado de trabalho, desenvolvimento
econômico e política industrial no setor de Petróleo e Gás.

Também é Economista-Chefe do IREE e coordenadora, com a
economista Iriana Cadó, do curso Economia para pensar o
Brasil – EPB.

Frei David Santos OFM é teólogo e filósofo, especializando-se
fortemente em ações afirmativas. Fundador e diretor-executivo da
EDUCAFRO BRASIL. Há mais de 40 anos dedica-se a trabalhos
populares, sobretudo na área da Educação para afro-brasileiros/as e
carentes. Junto com outras lideranças dos movimentos negros,
contribuiu significativamente para a implementação das cotas
étnico/raciais nas universidades A mais recente grande vitória da
EDUCAFRO Brasil foi a conquista de cotas para o cargo de titular de
cartório, que é um dos cargos com maior potencial de
empoderamento econômico do povo afro.



  

PALESTRANTES   CONFIRMADOS
 Glenn Greenwald é um ex-advogado constitucionalista, vencedor do prêmio

Pulitzer e autor de diversos bestsellers. Considerado pelo The Atlantic um
dos 25 comentaristas políticos mais influentes, um dos 10 principais
colunistas de opinião dos EUA pela Newsweek, e um dos 100 global thinkers
do mundo pela revista Foreign Policy. Greenwald foi colunista do The
Guardian, e em 2013 fundou o site The Intercept, onde atuou como editor
até se desligar em 2020 para produzir jornalismo de forma independente na
plataforma Substack. No Brasil, Glenn ficou conhecido pela série de
reportagens conhecida como Vaza-Jato, e hoje é colunista e repórter da
revista semanal CartaCapital.

Rodrigo Neves é cientista social (UFF) e político, pré-candidato ao governo do
estado do Rio de Janeiro pelo PDT.Ainda novo, Rodrigo integrou a União
Niteroiense dos Estudantes Secundaristas (UNES) e foi líder do movimento
dos "caras pintadas" em Niterói.Foi eleito vereador da cidade, pelo PT, nas
legislaturas de 1997-2000, 2001-2004 e 2005-2008. Também foi eleito
deputado estadual para as legislaturas de 2007-2010 e 2011-2014.Em 2012, foi
eleito prefeito de Niterói, cargo para o qual foi reconduzido em 2016.



  

APOIOS INSTITUCIONAIS CONFIRMADOS



  



  



 

 REDES SOCIAIS E CONTATOS  
INSTRAGRAM: 

linktr.ee : https://linktr.ee/enedniteroi

 
 
 
 

1.I Secretário-Geral: Rodrigo Siqueira
Telefone: +55 24 99995-6761
Email: rodrigossjr@gmail.com  

2. Sede: João Pedro Boechat
Telefone: +55 21 98813-1243
Email: joaopedroboechat@hotmail.com 

CONTATO DIRETO 
email: enedniteroi2022@gmail.com
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