
Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense 

UFF 

 
Fundada na cidade do Rio de Janeiro, 

então Capital da República, sob o nome de 

Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, 

em 3 de junho de 1912, passou a funcionar 

na cidade de Niterói, como instituto oficial 

do Estado do Rio de Janeiro. 



  
 A Faculdade tem a sua sede em prédio de sua propriedade particular, 

adquirido por compra pela Congregação. O edifício escolar construído 
em linhas sóbrias, mas no estilo adequado à sua destinação, 
compreende varanda, vasto “hall” e átrio, instalações para todo o 
serviço administrativo, exigências sanitárias, sede do Centro 
Acadêmico em sala ampla e confortável e seis salas de aulas com 
bancadas em semicírculos e outras com carteiras individuais. 

 
 Além deste edifício, há o prédio do “Ginásio” com área de 1.000 m2, 

com amplo auditório para as grandes solenidades, e recinto apropriado 
para abrigar os estudantes nos intervalos das aulas, proporcionando-
lhes nas horas de folga os recreios desportivos e os benefícios do 
convívio social. Entre a Faculdade e o Ginásio “Camilo Guerreiro” foi 
instalada uma cantina. 

 
 Texto extraído da obra “O Cinqüentenário da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro”, 1912 – 1962, escrita por Gustavo Richard Neto. 
http://www.uff.br/direito/ 



 

 

A sede da Faculdade de Direito da UFF apresenta diversas características que a 

tornam uma opção interessante para seu uso como locação. A facilidade de 

acesso, as boas dimensões do espaço, o estilo clássico, a época de construção 

do prédio (início do século XX). Possui salas amplas variadas com móveis de 

décadas diferentes. A atmosfera sóbria do ambiente apresenta a formalidade 

acadêmica e a pompa de um tribunal de juri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Possível locação interna: 

 



Possível locação interna: 

 



Fachada do Prédio: 



Contato: 

 

Endereço: Rua Presidente Pedreira, 62 – Ingá 

Niterói – RJ. CEP: 24.210-470 

Telefone/Fax: (21) 2629-9637 / 2629-9632 

E-mail: direitouff@vm.uff.br 

http://www.uff.br/direito/ 
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