
O Lab. Direito & Design foi criado
pensando em superar os obstáculos
criados pela linguagem técnica do
Direito e criar algo relevante e empático
para a sociedade.DIREITO - DESIGN - EMPATIA



O Lab. é um projeto de extensão  e tem as
seguintes finalidades:

1 Educativo
Contribui
para a
formação
científica e
cidadã
dos(as)
discentes

2 Prestação de
serviço à
comunidade
Com potencial de
diminuição das
desigualdades, uma
vez que amplia a
participação
democrática das
pessoas no âmbito
jurídico em sentido
lato

3 Justiça social
Público alvo: setores
vulneráveis da
sociedade, assim
como a melhoria do
serviço público
legislativo e
judiciário

4 Troca de 
saberes

Interação e troca
de saberes e
conhecimentos
entre a
universidade e a
sociedade

5 Indissociabilidade 
entre ensino,
pesquisa e extensão

Promove a
oportunidade de
novos
conhecimentos e
técnicas para os
(as) discentes
com base nas
pesquisas feitas
na área, que por
sua vez presta
um serviço para a
comunidade



busca novas formas de aproximar

o direito da sociedade, com

metodologias visuais, que movam

o direito de um sistema altamente

técnico para um 

SISTEMA SOCIAL EMPÁTICO ...

O LAB. DIREITO & DESIGN 



Sistema 

O sistema judiciário
brasileiro, apesar das
tecnologias, continua

engessado.

Linguagem 

O texto jurídico aumenta as
lacunas de entendimento

entre as partes.

Instrumentos
Existem diversas técnicas e
ferramentas que podem ser
utilizadas, em especial os

recursos visuais

POR QUE?



Empatia
... com quem é o maior motor do direito e, ao
mesmo tempo, obstáculo da comunicação jurídica.

Coragem
... de implantar ferramentas interdisciplinares e
quebrar os paradigmas do direito colonial.

Inovação
... nos modelos processuais, nos órgãos e no
sistema judicial.

A utopia
Empatia, coragem, inovação e

metodologias visuais.



LEGAL DESIGN?

"Legal design é a aplicação do design centrado

no homem ao mundo do direito, a fim de tornar

os sistemas e serviços jurídicos mais

humanizados, utilizáveis   e satisfatórios."

(Margareth Hagan - Law By Design - Tradução

Livre



Legal Design/

Visual Law?

Pode ser os dois!

Somos um Laboratório porque
nosso oxigênio é experimentar!

Buscamos as melhores soluções
para as inquietações jurídicas do
sistema judiciário brasileiro.

CAIXAS 
de texto

Materiais
complementares

Mandado de citação e intimação da 6º Vara JF-RN

Finalidade
do ato

Ícones e
Elementos

Visuais

Orientações

Ênfase nos
PRAZOS!



Por que
agora?

Solidariedade
Devemos estar dispostos a unir
forças e tornar o mundo
acolhedor às vulnerabilidades
da sociedade.

Pessoalidade
Documentos mais claros podem
evitar futuras demandas.



JÁ SEGUE AÍ...

Laboratório Direito & Design UFU

@labdireitodesign

labdireitodesign.ufu@gmail.com


