
 

 

Araxá/MG, 30/08/2021 

 

NOTA INSTITUCIONAL 

 

 

Ao: Colegiado do Curso de Direito do UNIARAXÁ. 

 

 

Caríssimos Professores,  

 

O Centro Universitário do Planalto de Araxá-UNIARAXÁ, devidamente representado por seu 

Reitor Prof. José Oscar de Melo, vem a público emitir a seguinte Nota Institucional: 

 

Este ano o Curso de Direito ofertado pelo UNIARAXÁ, comemora 25 (vinte e cinco) anos e a 

razão de seu grande sucesso se deve à competência, talento, perseverança e profissionalismo de 

todos os valorosos Docentes que já passaram e atualmente encontram-se em constante 

colaboração para mais esta vitória desta Instituição de Ensino Superior. 

 

Nesta senda, cabe destacar que cada profissional que integra este seleto corpo Docente, merece o 

reconhecimento desta Reitoria quanto à sua competência acadêmica, intelectual e cooperação para 

com a Instituição; e neste sentido, é que cada um destes profissionais possui seu valor único.    

O Curso de Direito é um curso em constante atualização. Trata-se de um curso dinâmico e que 

exige sempre a busca por inovação e capacitação, e nesta percepção é que se torna necessário o 

exercício de um diálogo aberto, direto e saudável entre Reitoria, Corpo Docente e Corpo Discente, 

para que assim, por meio de reuniões, discussões e opiniões divergentes busque-se a todo 

momento oxigenar o Curso, por meio da implementação de novos métodos didáticos, acadêmicos, 

bem como a contratação de novos profissionais, para o fim de atingir um único propósito em 

comum: a excelência do Curso de Direito.  

Prova disso está no aniversario de 25 anos do Curso de Direito, o qual só foi possível em razão 

da competência e profissionalismo de todos os profissionais envolvidos, direta e indiretamente, e 

que em conjunto com os Gestores desta Instituição, tornaram esta comemoração/trajetória 

possível. 

Por fim, reitera-se e parabeniza-se todos os profissionais envolvidos com o crescimento do Curso 

de Direito, em especial o Corpo Docente, que por sua vez, individualmente, merece um 

agradecimento especial. Todos os professores possuem seu valor e seu papel frente à Instituição, 

e também todos são responsáveis pela excelência ao qual o Curso de Direito é reconhecido hoje. 

Frisamos que estamos todos juntos para sempre somar e jamais diminuir, sendo assim, todos são 

merecedores do reconhecimento desta Reitoria, por suas individuais qualidades e valores, os 

quais, repita-se, são motivo de imenso orgulho para nossa instituição. 

 

Neste ensejo, encaminha-se esta Nota Institucional para publicação junto aos canais oficiais de 

comunicação do UNIARAXÁ.   

 

Cordialmente,  

 

 

Prof. M.e. José Oscar de Melo 

Reitor do UNIARAXÁ 


