Aula Magna do curso de
Direito com Ministro Luiz Fux
No dia 18 de março de 2016, o Ministro
Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal,
proferiu Aula Magna para o curso de
Direito do UniBrasil Centro Universitário.
O tema abordado destacou-se pela importância
e atualidade para todos os operadores do
Direito: “O novo Código de Processo Civil”.
Instituído pela Lei nº 13.105/2015, o Código
entrou em vigor a partir de 16 de março de 2016,
apenas dois dias antes da Aula do Ministro.
A Aula Magna é sempre um evento importante
para as instituições universitárias. Seus temas,
ainda que não guardem necessariamente
relação direta com o currículo formal do
curso, costumam expressar parte notável
de sua essência e filosofia, e até mesmo da
própria instituição. O UniBrasil reconhece essa
importância e convida para ministrar aulas

magnas pessoas de grande importância
e respeitabilidade nas suas áreas de
conhecimento, como é o caso do Ministro Fux.
Luiz Fux possui doutorado em Direito pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Atualmente é ministro do Supremo Tribunal
Federal, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral,
professor convidado da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, professor convidado da
Universidade Católica de Petrópolis, professor
convidado da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, professor convidado do
Centro de Estudos, Pesquisa e Atualização
em Direito, professor convidado da Academia
Brasileira de Direito Processual Civil,
professor titular da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, atuando principalmente
nos temas tutela e interesses coletivos.
Foi Presidente da Comissão que elaborou
o Novo Código de Processo Civil, o que
tornou sua palestra ainda mais relevante.
A mesa foi composta pelo reitor do
UniBrasil Centro Universitário, professor
Sérgio Ferraz de Lima, pela pró-reitora
de graduação, professora Lilian Pereira
Ferrari, pelo coordenador do curso de
Direito, Professor Marco Antônio Lima
Berberi e pelo palestrante Ministro Luiz Fux.

A pró-reitora de graduação do UniBrasil, professora Lilian
Pereira Ferrari, o reitor do UniBrasil Sérgio Ferraz de Lima,
o Ministro Luiz Fux e o Presidente do Complexo de Ensino
Superior do Brasil, professor Clèmerson Merlin Clève
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O laudatório ao Ministro Fux foi realizado
pela coordenadora adjunta do curso de
Direito, professora Alessandra Back, e pelo
presidente do Complexo de Ensino Superior
do Brasil – UniBrasil, professor Clémerson
Merlin Clève, que descerrou a placa em
homenagem ao evento.
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