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Laboratório é o diferencial
do curso de Direito do IPA
aos movimentos comunitários e
sociais, para sindicatos, igrejas,
associações e ONGs. Um
exemplo da atuação futura
do laboratório é o NAPI (nú
cleo de Assessoria Jurídica)
que também no futuro servirá
para ajudar associações e seus
estatutos.
Os alunos a partir do 6º
semestre estarão habili
t ados par a responder e ajudar essa as
sociação. S egundo
o aluno Nilton
Reis, os casos que
passam por lá, na
sua maioria são
complicados.
Ilustração: Ricardo Batista

Quem pensa que o curso de Direito é só
teoria, está muito enganado. Foi inaugurado
em no 2° semestre de 2005, no campus Cruzeiro do Sul, o NPJ - (Núcleo de Parte Jurídica), onde os alunos a partir do 6º semestre
prestam serviços de assistência judiciária,
monitorados pelos professores.
Os serviços são prestados particularmente na Lomba do Pinheiro,Cruzeiro do Sul e
Restinga. Nesse primeiro momento, estão
atendendo apenas Direito Civil, especificamente Direito de Família. Com o passar do
tempo, o laboratório estará também com
Direito Penal, Penitenciário, Direito do Trabalho e todas as demandas da área cível. Para
o coordenador do curso, Rodrigo Gonçalves, o laborátorio é o grande diferencial e
uma novidade do curso de Direito. Segundo
Gonçalves, os alunos vão fazer atendimento

CESUPA - IPA: A fusão que deu certo
O curso de Direito tem uma
história diferente dos demais cursos do IPA. A instituição precursora do curso que hoje se encontra
no IPA foi o CESUPA(Centro de
Ensino Superior de Porto Alegre).
No 1º semestre de 2004, o Cesupa
foi comprado pelo IPA com o
apoio dos alunos e em seguida o
curso foi integrado aos outros cursos do IPA. Junto com os alu

nos,vieram também os professo
res,entre eles, o atual coordenador
do curso, Rodrigo Gonçalves (fo
to), que está nesta função desde
janeiro de 2005. Para a maioria dos
alunos, a mudança foi boa, apesar
de muitos já estarem acostumados
e terem um carinho especial pelo
CESUPA.
Segundo o aluno Fábio Campão a mudança o pegou de surpre-

sa, porem, acredita que tenha sido
para melhor.
Já Leonardo Melo preferia ter
ficado no CESUPA, por outro
lado, acredita que o espaço do IPA
é muito adequado, a localização é
excelente e os alunos saem ganhando. Luciana Jardim sentiu a saída
do CESUPA, pois acredita que o
programa era voltado para a área
criminal.

Histórias
de um
advogado

O fantasma da OAB

Todo advogado tem
alguma história no mínimo
interessante para contar.
E quem nos conta uma
de suas histórias, é o
coordenador do curso de
Direito, Rodrigo Gonçalves:
- “Um dia eu estava numa
audiência de divórcio
e a senhora tinha se
desentendido com o marido
e em certo momento da
audiência, ela fala:
- Doutor, não aguentava mais
ver ele, minha filha está na
casa desse cidadão e em uma
semana ou menos que isso,
ele já botou outra mulher
pra dentro da minha casa.
Daí o juiz perguntou pra
mulher:
- Mas a senhora não queria
se livrar dele? A senhora tem
uma filha e ele não pode
arrumar outra companheira?”.

Sérgio Antônio

Ceci Matte

Leonardo Melo

A prova da OAB é a principal
preocupação dos estudantes de
Direito, independente do semestre em que estejam. Não é para
menos, afinal depois que o Conselho Federal da OAB modificou
os critérios de aprovação, só no
Rio Grande do Sul a reprovação
foi de 76%.
Sérgio Antônio, do 2º semestre,

é moçambicano, só ouviu falar da
OAB por causa dos colegas e profes
sores, porém, acha importante ter a
prova para que se faça uma pressão
nas faculdades para que elas próprias tenham mais qualidade.
Alguns acham que a prova da
OAB demorou para existir, como
é o caso de Leonardo Melo que
acha que a avaliação da OAB

deveria ser revista a cada 5 anos
e que no futuro, talvez, isso irá
acontecer.
Contudo, há também aqueles
que não se preocupam com a prova, é o caso de Ceci Matte, que
como funcionária pública, não
pode advogar profissionalmente e
só irá fazer a prova depois de aposentada.

Um pouco da história da OAB

Logo após a Proclamação da
Independência, iniciaram debates
nas Assembléias Constituinte e
Legislativa, objetivando a fundação de Universidades e Cursos
Jurídicos. Em 11 de agosto de
1827, foram criados dois cursos
jurídicos, um em São Paulo, outro
em Olinda. Com a criação dos
cursos, houve o fortalecimento no

meio dos advogados, da idéia de
organizar uma entidade que reunisse toda a classe. Após a Revolução de 1930, foi criada a Ordem
dos Advogados do Brasil, pelo
decreto nº 19.408 de 18 de novembro de 1930, como órgão de disciplina e seleção de advogados.
Através desse decreto, ficou garantido a OAB o monopólio de repre-

sentação e regulação do exercício
da advocacia.
“Sua missão é a de defender a
ordem jurídica e a Constituição
da República. Batalhar pela boa
aplicação das leis e pela rápida
administração da justiça e contribuir para o aperfeiçoamento das
Instituições Jurídicas”.
Fonte: www.oab.al.org.br
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