Bevilaqua - Escritório Modelo Empresarial
Coordenador: Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira
Filho

E-mail: ivanildo.figueiredo@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

Unidade Geral: CCJ - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

Unidade de Origem: Departamento de Teoria Geral do
Direito e Direito Privado

Abrangência: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Cabo de Santo Agostinho
Local de Realização: Rua do Hospício, nº 463, Bloco B - DEMEC – Faculdade de Direito do Recife, Boa Vista, Recife.

Resumo da Proposta:
O Escritório Bevilaqua é uma associação civil sem fins lucrativos vinculada como grupo de extensão à Faculdade de
Direito do Recife, que oferta serviços de assessoria e consultoria jurídica, com foco na facilitação da atividade de micro
e pequenos empresários, associações civis e pessoas físicas em geral, bem como busca e firma parcerias de cooperação
técnica com orgãos e instituições públicas de nosso Estado, como a Prefeitura do Recife, A OAB-PE, JUCEPE, SEBRAE,
outros. O projeto busca prestar assessoria técnico-jurídica de qualidade e a baixo custo para pequenos e médios
empreendimentos, fomentando e viabilizando o empreendedorismo, aquecendo a economia local e formando novos e
capacitados líderes para o mercado da advocacia privada dentre os estudantes da FDR. Desde o ano de 2012/2013, o
Bevilaqua vem atuando fortemente em Recife e região, ganhando destaque e notoriedade na prestação de seus
serviços, com clientes como Clube Náutico Capibaribe, ACE Consultoria, Diretório Acadêmico de Medicina da UPE,
dentre outros. Além disso, o Bevilaqua conta com uma extensa rede de parceiros, que auxiliam na prestação dos
serviços oferecidos, bem como divulgam o Bevilaqua para a sociedade local, tais como: Queiroz Cavalcanti Advocacia,
GK Consultoria, J2+ Cursos, Sala do Empreendedor da Prefeitura do Recife, dentre outros. Dentro do contexto do
Movimento Empresa Jr., o Bevilaqua conta com apoio das maiores empresas juniores locais, bem como da própria
FEJEP, a federação das empresas juniores de Pernambuco. O projeto tem alto índice de impacto social, pois viabiliza o
empreendedorismo e forma pessoal capacitado para o mercado.

Objetivos:
Prestar assessoria técnico-jurídica eficiente e a baixo custo para pequenos e médios empreendimentos locais, formando
novos líderes para o mercado da advocacia privada e impactando a sociedade através do fomento ao
empreendedorismo. Além disso, capacitar seus integrantes a fim de consolidar-se como assessoria jurídico-universitária
referência no Norte e Nordeste.

