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PREFÁCIO 

A tarefa de ori.entação de alunos em curs 
todos sabem, bastante trabalhosa e de alta re 
veste-se de algumas características singulare; 
uma das ativi.dades acadêmicas mais prazero 

Entre ori.entador e ori.entado estabe\ec 
primeiro procura repassar ao segundo o frute 
po da pesquisa jurídica em geral e, particu 
escolhido, que, por premissa, deve se inse] 
preceptor. Entretanto, não se trata de uma re 
e sim na legitimidade institucional e substan( 
pri.r a sua missão, o que envolve a aceitação 
diretri.zes e observações transmitidas, fruto 
mamente enriquecedor para ambos. 

Sim, porque não é apenas a formação d, 
objetivando exercer, oportunamente, a docên 

, igualmente, o orientador, e muito, já que se . 
fio de novos questionamentos sobre temas co 
institutos recém-cri.ados ou fenômenos aind; 

Ao final desse processo de construçào 
menta, é possível ao ori.entador vi.slumbra] 
ativi.dade, sendo cena que um dos mais sig 
trabalho apresentado para a obtenção do tí 
doutor, em obra publicada, em benefício da 
tudiosos e operadores do direito . 
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