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OFÍCIO CM/ESPECIAL
Eu, Gaspar Ferreira Da Costa, na qualidade de presidente da Câmara, juntamente a todos os demais vereadores que compõem essa
nobre casa de leis viemos por meio desta expressar o nosso apoio e a necessidade da Faculdade de Direito de Franca – FDF – oferecer o
aprimoramento de estudos em Direito por meio da pós graduação Stricto sensu.

Situada na região nordeste do Estado de São Paulo, Franca é um dos polos economicamente mais forte do país, desenvolvendo
atividades ligadas ao setor calçadista, à agropecuária e a mineração. No setor terciário (comércio e prestação de serviços) a região apresenta
um sólido desenvolvimento comercial interno e externo e também possui um moderno Distrito Industrial.

Franca conta com uma boa infra-estruturar escolar em todos os níveis: uma universidade pública, a Universidade Estadual
Paulista (Unesp), uma universidade privada, a Universidade de Franca – UNIFRAN, um Centro Universitário municipal – UniFacef e a
Autarquia Municipal de Ensino Superior Faculdade de Direito de Franca – FDF.

Com referência ao Poder Judiciário, Franca conta com a Justiça Estadual, Federal e do Trabalho.

A Faculdade de Direito de Franca, com mais de 60 anos de excelente qualidade de ensino jurídico, comprovados por avaliações
excelentes no antigo Exame Nacional de Cursos – ENC (PROVÃO); recomendada pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que outorgou à instituição o “Selo de Qualidade”; com excelente índice de aproveitamento no atual
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE; com resultados positivos de seus egressos no Exame de Ordem e nos concursos
públicos para a área de Direito e classificada entre as 10 melhores Faculdades de Direito do Estado de São Paulo, já formou na região de
Franca vários profissionais do Direito que atuam nos mais variados ramos do Direito e político contribuindo imensamente para a defesa do
Estado Democrático de Direito na região.

Por essas razões, prestamos nosso total apoio à criação do Mestrado em Direito na Faculdade de Direito de Franca, que irá
complementar os níveis de oferecimento de cursos da Faculdade, propiciando aos bacharéis de Franca e região a oportunidade de aprimorar
os seus conhecimentos e buscar maior titulação acadêmica.
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