DEDICATÓRIA DA REVISTA JURÍDICA
Esta edição da Revista Jurídica Direito e Cidadania na Sociedade Contemporânea
retrata o seu propósito de expandir o conhecimento e saberes por meio de publicação anual
das pesquisas desenvolvidas por acadêmicos e mestres do Curso de Direito da URI – Câmpus
de Frederico Westphalen, a partir dos Trabalhos de Conclusão de Curso. Todas as edições da
Revista conterá dedicatória a um dos colaboradores do Curso de Direito da URI no decorrer
dos tempos.
Desta forma, essa edição, seguindo a premissa de homenagens, dedica essa obra ao
professor Elido Girardi, docente, que por muitos anos de sua vida ministrou diversas
disciplinas contribuindo à Instituição e ao curso de Direito, deixando sua marca registrada
pois não se preocupava apenas em ensinar. Mas que inspirou seus alunos a aprenderem e
abrirem suas mentes para outros horizontes.
O Curso de Direito da URI em manifestação de gratidão ao ex-colega Élido, dedica o
eterno agradecimento pela forma carinhosa, competente e profissional com que ele ministrou
suas aulas e contribuiu coma grandeza do curso e da Instituição URI.
Registramos o agradecimento pela contribuição na construção do conhecimento, pelo
diálogo, pela difusão da cultura e para promoção da educação, ingredientes indispensáveis
para a construção de uma sociedade mais justa, pluralista e fraterna.
Por tudo isso, como forma de justo reconhecimento profissional e pal incansável
caminhada na construção do conhecimento junto à Instituição, queremos de forma afetuosa e
amiga, dedicar-lhe esta edição da Revista, fruto das pesquisas desenvolvidas pelo Curso de
Direito, agradecendo-lhe, mais uma vez, por todo esforço e contribuição dispensados à
Instituição e aos acadêmicos, que tiveram a honra de tê-lo como mestre, instigando a todos à
reflexão e a defesa dos direitos.
Sinceros agradecimentos e o registro do reconhecimento da Instituição e do Curso
pelos serviços prestados e pelo exemplo de vida difundido.
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