
 

Florianópolis, 03 de outubro de 2018. 

 

 

À 
Direção do CCJ 
A/C Dr. José Isaac Pilati  
 

OFÍCIO 04/2018/CAXIF 

Ref.: Semana Jurídica – Passagens aéreas 

 

 

Senhor Diretor de Centro, 

 

O Centro Acadêmico XI de Fevereiro vem, por meio de seu Tesoureiro,            

requerer apoio da Direção do Centro de Ciências Jurídicas à realização da XXII Semana              

Jurídica, por meio do subsídio de passagens aéreas aos palestrantes do evento. 

A Semana Jurídica, evento tradicional do Centro Acadêmico XI de Fevereiro,            

tem como objetivo a promoção, entre o corpo discente, do ensino, da pesquisa e da               

extensão, através de palestras, oficinas e mostra de pesquisa, em esforço conjunto do             

CAXIF e dos diversos grupos do CCJ. 

Diante desse cenário, pugna-se pela concessão de subsídio para as passagens           

aéreas do palestrante de abertura da Semana Jurídica, o Professor Doutor Bruno Nubens             

Barbosa Miragem. Entre as principais informações do currículo do palestrante,          

destacam-se as seguintes: É Doutor e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da              

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É graduado em Ciências            

Jurídicas e Sociais pela mesma instituição, onde igualmente obteve os títulos de            

Especialista em Direito Internacional e Especialista em Direito Civil. É Professor           

Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul -              

UFRGS, nos cursos de graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito.            



 

Ex-Presidente Nacional do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor           

(Brasilcon). Recebeu dois Prêmios Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, na categoria            

Direito, pela melhor obra jurídica, nos anos de 2013 e 2016. 

Quanto aos dados relevantes para a compra das passagens, buscar-se-á a            

aquisição de passagens para o itinerário Porto Alegre/Florianópolis/Porto Alegre. A          

passagem de ida, preferencialmente, deverá ser na manhã do dia 22/10/2018. A de volta,              

a seu turno, deverá ser marcada para a manhã do dia 23/10/2018. Os dados do               

passageiro são os seguintes: Nome Completo - Bruno Nubens Barbosa Miragem; CPF:            

CPF: 952355400-00; Data de nascimento: 09/01/1979. 

 

       Certos de Vossa compreensão, desde já gratos pela atenção. 

       Cordialmente, 

 

 
 

Thiago Da Veiga Ferreira 
Tesoureiro do Centro Acadêmico XI de Fevereiro 

 


