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A Faculdade Integrada de Pernambuco 
(Facipe) trouxe ontem, a convite do TRF5, 
15 estudantes de Direito do 7º período 
para visitar esta Corte. Acompanhados por 
Clara Moreira, diretora do Núcleo de Ceri-
monial e Relação Públicas, e pelo professor 
de prática forense Maurício Pedrosa, os 
estudantes tiveram oportunidade de assis-
tir ao vídeo institucional do Tribunal, ver a 
sessão do Pleno e conhecer o Memorial. “A 
visita aproxima os estudantes da máquina 

desembargadora federal Margarida 
Cantarelli recebeu o título de Profes-
sora Honoris Causa da Faculdade de 

Olinda – Focca no último dia 24, na sede 
da própria faculdade. A homenagem foi 
concedida à desembargadora como reco-
nhecimento ao seu notório saber e à sua 
contribuição para a academia e a socieda-
de. “Ser professor para mim é mais do que 
uma profissão: é uma missão. Ser professor 
não é uma escolha, é um encontro; encon-
tro consigo mesmo em razão do outro. Ser 
professor não é apenas transmitir conheci-
mentos, mas construir com e para o aluno 
uma nova perspectiva de vida”, declarou a 

Margarida Cantarelli recebe título 
de Professora Honoris Causa

Cerimonial desenvolve projeto que aproxima estudantes do TRF5

desembargadora em seu discurso proferido 
durante a titulação.

judiciária”, disse o professor. O estudante 
Clebson Luiz gostou de sair da teoria. “Achei 
interessante a sustentação oral do advo-
gado, pois pude ver a justiça acontecer na 
prática”.

Arapuam Gomes da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial

João Bosco Fonseca Coelho
Seção de Arquivo

Emília Bezerra Ribeiro
Gab. Des.Vladimir Souza Carvalho

O Pleno do 
TRF5 elegeu 
o juiz federal 
Jailsom Leandro 
de Sousa, da 
6ª Vara Federal 
do Rio Grande 
do Norte, para 
fazer parte da 
composição 
do Tribunal 
Regional Elei-
toral daquele estado (TRE-RN), no biênio 
2011/2013. O juiz ocupará o cargo na con-
dição de membro efetivo.

O Centro Cultural Brasil-Alemanha 
(CCBA) está concedendo duas bolsas 
parciais para funcionários do TRF5 no 
curso intensivo de férias Alemão + 

Alemão Jurídico 01 (iniciantes). O objetivo 
do curso é que os participantes adquiram 
vocabulário e estratégias básicas para a 
leitura de textos jurídicos em alemão. As 
inscrições vão até o dia 30 de maio, através 
de e-mail, e o intensivo acontece de 6 a 29 
de julho. Os interessados podem ligar para 
o NDRH e solicitar o formulário de inscri-
ção (R: 9818).

Bolsas para 
curso de Alemão

justiça a implantarem pelo menos 
um programa de esclarecimento 
público sobre as funções, atividades 
e órgãos do Poder Judiciário. Dados 
do Cerimonial dão conta de que em 
2007, o número de estudantes que 
visitou o TRF5 foi 60. Esse número 
passou para 140 em 2008; 465, em 
2009; e 674, em 2010. Este ano, até 
o dia de hoje (26/05), 139 estudan-
tes já visitaram o TRF5.

Estudantes no TRF5 - A vinda de estudan-
tes de Direito ao TRF5 é coordenada pelo 
Cerimonial, setor que desenvolve essa ação 
há quatro anos e que, este ano, vem divul-
gando-a para atender a Meta 4 de 2011 do 
CNJ, que orienta todos os segmentos da 

Na edição nº 1703, do dia 24/05, o 
TRF Hoje informou que a servidora 
Aldelita Moraes está lotada na sala 
de som, mas o boletim errou, pois a 
mesma está lotada na sala de rádio.

ERRATA

Pleno do TRF5 
elege representante 
para o TRE-RN

Dia das Vocações Sacerdotais
Dia do Revendedor Lotérico


