CINEMA COMENTADO
O “Cinema Comentado” é mais um dos projetos institucionais
lançados pelo Núcleo de Atividades Complementares e de Extensão
(NACE) do IESI/FENORD que se institucionaliza buscando a perenidade através de sessões mensais e do envolvimento de toda a
comunidade acadêmica.
Referido projeto, lançado no último dia 02 de junho, tem por
objetivo a reflexão e do debate acerca das questões centrais trazidas átona por um
articulador e se justifica por favorecer a prática interdisciplinar, fomentar atividades
culturais, além de oportunizar o desenvolvimento do raciocínio jurídico através de um
olhar multidimensional sobre fatos, documentários ou fenômenos apresentados nas
obras cinematográficas.
Na primeira sessão de cinema, docentes, discentes, coordenadores e o diretor
executivo da FENORD, assistiram ao filme: Os Últimos Passos de um Homem, sobre a
coordenação do Pós-Doutor Prof. Rosângelo Rodrigues de Miranda, que no mesmo dia
à tarde ministrou Curso de Capacitação aos docentes da Instituição e parabenizou a
equipe FENORD pela implantação de projetos tão significativos. Segundo o professor,
“não basta idealizar, é preciso realizar, e a FENORD caminha nesse sentido”

Com o mesmo sentimento de satisfação, alguns discentes do IESI/FENORD
manifestaram suas opiniões em relação aos últimos acontecimentos, em especial a
acadêmica Karina Santos Pereira (3º período noturno do Curso de Direito):
“As grandes discussões acadêmicas que tratam de recursos pedagógicos e suas
aplicabilidades em quaisquer níveis de ensino não descartam o uso de objetos de
estudo e análise, sejam eles filmes, slides, etc. Nessa linha está a iniciativa da FENORD!
A explanação do filme em questão através da fala do Dr. Rosângelo, a relação com o
Direito, e a abertura de uma discussão, traduzem o efetivo empenho da Fundação em
levar aos acadêmicos aquilo que de mais moderno se faz presente no campo da
discussão jurídico-pedagógica. Além disso, convém lembrar que o Direito, em sua base
mais elementar, requer o raciocínio prático e amplo das grandes discussões. Penso que
a FENORD estimula exatamente esse ponto da questão!! Na verdade, o essencial do
elemento jurídico: a construção cotidiana do direito, sempre em consonância com o
todo social”.
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Acadêmicas do Curso de Direito do IESI/FENORD
que se manifestaram de forma favorável à continuidade
do projeto “ Cinema Comentado”

Dr. Ronaldo Lins (Diretor Executivo da FENORD);
Dr. Rosângelo Miranda (Prof. Pós-Doutor em Direito);
Dr. Gustavo Castro Pires (Coordenador Geral do IESI/FENORD);
e Sandra Rodrigues (Secretária Geral).

