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JUSTIFICATIVA 
 
 

 A Universidade Estadual de Roraima, visando à construção de uma 

sociedade democrática e alicerçada na conquista dos direitos e na defesa dos 

deveres de cada cidadão, apresenta o I SEMINÁRIO DE DIREITO, intitulado: 

DIREITO INDÍGENA E TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DE RORAIMA. Essa 

complexidade de conflitos marca a necessidade de despertar o interesse na 

solução dos mais variados conflitos que cercam o tema. O I SEMINÁRIO DE 

DIREITO se preocupará em descrever a ordem legal com todos os aspectos 

ideológicos e jus-filosófico.  

O I SEMINÁRIO DE DIREITO será um acontecimento acadêmico-

científico voltado para professores e pesquisadores das mais diversas áreas, para 

acadêmicos e para o público em geral, em virtude da imperial necessidade de 

estimular a discussão da problemática que envolve o tema. Será um evento aberto 

à comunidade com a participação das mais diversas autoridades dos segmentos 

do Poder Judiciário do Estado. Ressalta-se que o evento em epígrafe visa, 

também, atender uma exigência da carga-horária do curso de Bacharel em 

Segurança. 

 

               
OBJETIVOS 
 
 

 Divulgar, discutir e apresentar teorias de soluções das demarcações das 

terras indígenas do Estado de Roraima; 

 Conscientizar o corpo docente e discente da importância e relevância da 

solução dos conflitos sociais que envolvem o direito indígena e as terras devolutas 

do Estado de Roraima; 

 Cumprir o calendário de seminário temático estabelecido no projeto 

pedagógico do Curso de Bacharel em Segurança Pública. 
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PÚBLICO – ALVO 
 
 

 Professores e alunos das Instituições de Ensino Superior do Estado de 

Roraima; 

 Corpo jurídico do Estado de Roraima; 

 Autoridades do Poder Público direta ou indiretamente envolvidos na 

problematização da demarcação das terras indígenas do Estado de Roraima. 

 
 
 
 
METODOLOGIA 
     

O I SEMINÁRIO DE DIREITO DA UERR ficará sobre a Coordenação 

do Professor Helder Girão Barreto, e auxiliado pelo Coordenador do Curso de 

Bacharel em Segurança Pública, professor Manoel Leocádio de Menezes. Os 

conferencistas serão selecionados dentre os professores dos cursos de direito e 

segurança pública, de acordo com a afinidade dos assuntos a serem abordados. 

O Coordenador do Seminário será o orientador-mediador dos debates e 

disponibilizará de 90 (noventa) horas-aulas (presenciais e não-presenciais) para 

orientar os conferencistas na elaboração e apresentação dos assuntos a serem 

abordados durante o seminário. O Coordenador do Curso de Segurança Pública 

deverá auxiliar o Coordenador do Seminário durante a preparação e realização de 

todo o evento.  

O Seminário se dará na forma de exposições por parte dos docentes 

envolvidos. O Coordenador-orientador iniciará a discussão em breves comentários 

sobre o tema a ser abordado. O conferencista terá 90 (noventa) minutos para 

apresentar o seu tema. Após a apresentação serão destinados 60 (sessenta) 

minutos para perguntas, sugestões e contra-argumentações por parte da platéia. 

Passado a fase das discussões, o conferencista terá 30 (trinta) minutos para suas 

considerações finais. Terminada a explanação do conferencista, a mesa terá 45 

(quarenta e cinco) minutos para suas considerações finais. Dúvidas muito básicas, 
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que fujam da temática, ou que demandem tempo em demasia serão postergadas 

para uma ocasião mais apropriada onde os docentes estarão disponíveis para 

prestar qualquer tipo de assistência a respeito do seminário. Cada semana terá 

uma (única) exposição de modo a não sobrecarregar os participantes.  

 

             
TEMAS A SEREM ABORDADOS 
 
  

1 Aspectos históricos das terras no Brasil e no Estado de Roraima; 

2 Direito originário dos índios nas constituições brsileiras; 

3 EC 46/2005: Aparentes conflitos entre o Município e a União; 

4 Usucapião e terras devolutas; 

5 Demarcação: o direito a terra. 

 
 
 
PROGRAMAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES PREVISTAS 
 
 

DATA HORA CONFERENCISTA LOCAL 

01/11/2006 18h30min – 22h30min A SER CONFIRMADO Auditório da UERR 

08/11/2006 18h30min – 22h30min A SER CONFIRMADO Auditório da UERR 

15/11/2006 18h30min – 22h30min A SER CONFIRMADO Auditório da UERR 

22/11/2006 18h30min – 22h30min A SER CONFIRMADO Auditório da UERR 

29/11/2006 18h30min – 22h30min A SER CONFIRMADO Auditório da UERR 

 
 


