
 

 

 
ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE LETRAS

EM DIA COM A ACADEMIA Nº 124 DE 12/07/2018
Cuidando da Memória Acadêmica

 
 
 

VAMOS BRINDAR!
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FATOS ACADÊMICOS
Palestra do Acadêmico e Professor Benedito  Vasconcelos

 
 

 

         
FATOS ACADÊMICOS



 
Acadêmico e Ministro Marcelo Navarro

 

Foto: Divulgação/STJ

 Potiguar Marcelo Navarro preside comissão que estudará atualização da Lei de
Entorpecentes

 
 

POR JURINEWS

A comissão formada para estudar e apresentar anteprojeto para atualização da Lei de 
Entorpecentes é presidida pelo ministro  Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Além dele, o grupo para analisar a legislação é integrado ainda pelo juiz federal do Rio Grande do 
Norte Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara da JFRN. A procuradora da República 
potiguar Cibele Benevides Guedes da Fonseca também participa do grupo, onde figuram outros 10 
juristas.

A comissão tem o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos. O ato de instituição da comissão foi 
assinado pelo presidente da Câmara 

Notícia do Blog do BG
https://www.blogdobg.com.br/potiguar-marcelo-navarro-preside-comissao-que-estudara-

atualizacao-da-lei-de-entorpecentes/

 

 
DIRETORIA  DA   REVISTA DA ANRL

Acadêmico Diretor Manoel Onofre Jr

Comunicado
“Avisamos aos Acadêmicos que o prazo para o recebimento de matérias para
publicação na Revista da ANRL nº 56 (trimestre -  julho, agosto  e setembro)

encerar-se-á no dia 31 de agosto do corrente ano”

 
 

    
Capa                 contracapa

Distribuição da Revista  da ANRL  nº 55  (já disponível)



 

 
 

DIRETORIA  DA   BIBLIOTECA
Acadêmico Diretor Lívio Oliveira

 

NOVAS DOAÇÕES:
 
NA COLEÇÃO 60 ANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
 
 
 
 
 

 

Livros da  Coleção 60 anos da UFRN- 2018

 

 

 

 

Universidade e civilização

 
                    Luís da Câmara Cascudo



         1959 Universidade e civilização – 1ª ed. Departamento de Imprensa
                 1988 Universidade e civilização – 2. ed. Departamento de Imprensa, Editora Universitária

     2018 Universidade e civilização – 3. ed. Departamento de Imprensa, Editora Universitária
 

 

Antologia de Pedro Velho

 
                    Luís da Câmara Cascudo

1954  Antologia de Pedro Velho, Luís da Câmara Cascudo) – Natal: Departamento de Imprensa

      2018   Antologia de Pedro Velho, Luís da Câmara Cascudo) – Natal: Editora Universitária

 

 

 

Cartas de Escritores
 
“ O livro CARTAS DE ESCRITORES:   vida literária em epistolografia “modernista”, organizado pelo acadêmico Humberto 

Hermenegildo, reúne capítulos de autoria de pesquisadores de cinco universidades distintas e foi financiado pelo CNPq (Edital 

nº 14/2010)”. O projeto caracterizou-se como um estudo de correspondências de escritores potiguares, compreendendo cartas 

trocadas entre o final do século XIX e todo o período do século XX. 

Os dois primeiros capítulos do livro promovem uma  leitura da correspondência de Câmara Cascudo nos anos 1920, com o 

estudo introdutório de um projeto de publicação das cartas trocadas entre ele e Joaquim Inojosa. Nos demais capítulos, mereceu 

especial atenção, ainda, o conjunto da correspondência de Luís da Câmara Cascudo, por se tratar ele do principal intelectual do 

estado no século XX, tendo liderado a vida literária e cultural examinada nos projetos coordenados pelo organizador da 

publicação. Como registros de amizade e vida intelectual, são abordadas também epístolas de Mário de Andrade, Gilberto 

Freyre, Oliveira Lima, José Américo de Almeida, Oswaldo Lamartine e Oswald de Andrade.

O livro impresso foi distribuído por ocasião da solenidade de comemoração os 60 anos da UFRN e será disponibilizada uma 

versão em e-book, a ser inserida em breve no Repositório Institucional da universidade < 
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frepositorio.ufrn.br%3A8080%2Fjspui%2F&data=02%7C01%7C%7Cf29e705b46ef4ba4

8edc08d5ece824fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636675404144501932&sdata=8%2BGWMtnAgtqUXcNqQB%2Ftc%2BQOthO2B

WfLVWbEv%2FPtSzA%3D&reserved=0> ”

 

                                                                               Acadêmico e Professor Humberto Hermenegildo – Organizador

 

 

 

 

DOAÇÃO DO AUTOR:

Escritor Potiguar Abdon Franklin de Meiroz Grilo

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frepositorio.ufrn.br%3A8080%2Fjspui%2F&data=02%7C01%7C%7Cf29e705b46ef4ba48edc08d5ece824fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636675404144501932&sdata=8%2BGWMtnAgtqUXcNqQB%2Ftc%2BQOthO2BWfLVWbEv%2FPtSzA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frepositorio.ufrn.br%3A8080%2Fjspui%2F&data=02%7C01%7C%7Cf29e705b46ef4ba48edc08d5ece824fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636675404144501932&sdata=8%2BGWMtnAgtqUXcNqQB%2Ftc%2BQOthO2BWfLVWbEv%2FPtSzA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frepositorio.ufrn.br%3A8080%2Fjspui%2F&data=02%7C01%7C%7Cf29e705b46ef4ba48edc08d5ece824fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636675404144501932&sdata=8%2BGWMtnAgtqUXcNqQB%2Ftc%2BQOthO2BWfLVWbEv%2FPtSzA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Frepositorio.ufrn.br%3A8080%2Fjspui%2F&data=02%7C01%7C%7Cf29e705b46ef4ba48edc08d5ece824fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636675404144501932&sdata=8%2BGWMtnAgtqUXcNqQB%2Ftc%2BQOthO2BWfLVWbEv%2FPtSzA%3D&reserved=0


 

 

 
“Ulisses - Um estudo (Editora Rio das Letras, 736 páginas) é um livrão em formato 21x28 cm, e não é

grande só pelas dimensões. Abdon Franklin de Meiroz Grilo, o autor, médico e militar, natural de Natal

e radicado em Santa Maria desde o início dos anos 1980, depois de mais de seis décadas de admiração por

Joyce e de quatro anos de trabalho, nos oferece uma obra gigante sobre o imenso Joyce. Grilo se formou

em História e Teologia e, aos 82 anos, depois de viver e vivendo ainda apaixonado por livros, história e

relações interpessoais, publica esta obra minuciosa e original. - Jornal do Comércio

(https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2018/01/colunas/livros/607644-ulisses-de-joyce-estudado.html)”

 

 

 

 

 

Acadêmica  Leide Câmara

Secretária Geral

e-mail: academianrl@gmail.com

e-mail: leide.camara@live.com

Fone  9.9982-2438

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeuMvCiancAhXRuVkKHU0yDIEQjRx6BAgBEAU&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-969132047-ulisses-um-estudo-_JM&psig=AOvVaw3y6YoFlVTLq-BBMfERqkON&ust=1532017889623626



