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A atividade de extensão referente ao I Ciclo de Palestras sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento Regional visa a proporcionar e consolidar o
diálogo entre a Academia e a Sociedade, através de encontros ilustrativos
e participativos, que evidenciam os reflexos das transformações jurídicas
no plano da realidade social. A interação entre a temática ambiental e a
econômica permite debates desafiadores, visto que são destinados a
diferentes segmentos da sociedade, mas que, ao mesmo tempo, se
relacionam e buscam um desenvolvimento harmônico quando visam ao
bem comum dos cidadãos. A part ir  desse importante elemento
co-existencial, as reuniões, por representarem um Ciclo, servem de ponto
convergente para os participantes interessados em construir um
crescimento racional, igual e sustentável, tanto do ponto de vista
ambiental, quanto em relação aos aspectos econômico, social,
jurídico-político e ético. Para proporcionar o debate, a referida Ação de
Extensão pauta sua anál ise em dois dos pr incipais pi lares da
sustentabilidade: o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Regional. Em
relação ao tema referente ao meio ambiente, há um crescente interesse
da sociedade em participar das indagações junto ao setor acadêmico -
haja vista a atual mobilização popular nas discussões a cerca da
possibilidade da aprovação de um novo Código Florestal Federal -. Nesse
sentido, as palestras proporcionam um encontro essencial para a
construção saudável de um diálogo técnico e de interesse social, pois
vincula tanto os profissionais da área ambiental, quanto os cidadãos em
geral .  Na esfera pol í t ico-econômica,  a temát ica referente ao
desenvolvimento ultrapassa o cenário regional para estabelecer conexões
internacionais, ou seja, os encontros têm o intuito de proporcionar a
reflexão sobre o substrato econômico dos países próximos ao Brasil.
Nesse sentido, as relações socioeconômicas dos países do Mercado
Comum do Sul é um ponto constantemente abordado nas reuniões, o que
revela um sofisticado debate a cerca das instituições internacionais que
orientam o papel do Direito como organizador das relações sociais no
setor de desenvolvimento. O decorrer da atividade é acompanhado por
atas de reuniões que destacam as principais conclusões retiradas após o
enriquecedor debate que é proporcionado junto aos palestrantes e aos
participantes dos encontros. Sendo assim, a presente Ação de Extensão,
coordenada pelo Professor Doutor Augusto Jaeger Junior, revela-se uma
ferramenta indispensável para fomentar o debate em torno de questões
substanciais tanto para a comunidade jurídica quanto para a sociedade
em geral, ao mesmo tempo em que afirma a importância do papel do



Direito na realidade social, quando proporciona palestras que são
pautadas a partir das transformações sociais ocasionadas pelo
dinamismo da esfera jurídica.


