APRESENTAÇÃO

É com imensa honra que o Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa
Catarina apresenta à comunidade científica os anais que reúnem os trabalhos apresentados no seu 1º Seminário
Nacional de Dimensões Materiais e Eficaciais dos Direitos Fundamentais.
O evento, realizado no inverno de 2011, na cidade de Chapecó, Santa Catarina, contou com a presença de
participantes nacionais e internacionais, entre eles dos professores Vladmir Oliveira da Silveira, Doutor e professor
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Angel Ricardo Oquendo, professor da Universidade de Connecticut (USA), Ph.D. em Filosofia pela Universidade de Harvard, JD em Direito pela Universidade de Yale.
Além dos conferencistas, participaram do evento dezenas de pesquisadores, professores e acadêmicos da
Unoesc e de outros centros universitários, que apresentaram suas pesquisas, todas versando temas ligados ao
desenvolvimento dos Direitos Fundamentais no Brasil, em um clima de descontração que contrastava com o nível
dos debates e das apresentações científicas de alto gabarito técnico-jurídico.
Os presentes anais reúnem os trabalhos apresentados naquela oportunidade, contribuindo para dar maior
divulgação àquelas pesquisas, as quais poderão, agora, pelo meio eletrônico, ser conhecidas do público mais
amplo, em nível nacional e, quiçá, internacional.
É necessário dizer que o evento marcou mais um passo rumo a um amplo projeto de consolidação da
pesquisa científica em Direito no Oeste de Santa Catarina, projeto este que pretende culminar com a criação, já
em avançado estado de desenvolvimento, de um mestrado com área de concentração na temática do evento,
contribuindo decisivamente para a sólida formação de pesquisadores de alto padrão no interior catarinense.
Um projeto como este não nasce do nada. Demanda vontade, trabalho, dedicação, amor e profundo apoio
institucional. Contando com todos esses ingredientes, está-se a construir os caminhos que levarão a mais essa
conquista para a comunidade da nossa Bela e Santa Catarina. Como dizia o poeta andaluz António Machado,
“Caminheiro, não há caminhos. Os caminhos se fazem caminhando!”.
Dr. Matheus Felipe de Castro
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