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CUMPRIMENTO AOS BOLSISTAS
O Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas da Universidade Cesumar felicita os
mestrandos bolsistas da turma de 2019 pela
conclusão do Mestrado em Ciências Jurídicas,
estendendo os cumprimentos aos demais alunos
do programa que finalizam o curso no ano de
2020.

desempenharam de forma exemplar o papel de
bolsista na instituição, com comprometimento e
responsabilidade, de modo que o desejo é que
continuem sua trajetória acadêmica com
entusiasmo e dedicação, bem como que sejam
agentes de transformação social em suas
comunidades, em defesa da dignidade da pessoa
humana e dos direitos da personalidade.

Os mestrandos Ana Elisa Silva Fernandes, Bruna
Caroline Lima de Souza, Caroline Previato Souza,
Diego Fernandes Vieira, Elcio João Gonçalves
Moreira, Jamille Bernardes da Silveira Oliveira dos
Santos, Karyta Muniz de Paiva Lessa, Lorena
Roberta Barbosa Castro, Mylene Manfrinato dos
Reis Amaro e Suelen Maiara dos Santos Alécio

O CAMPO DE CONHECIMENTO DO PPGCJ

O Mestrado e o Doutorado em
Ciências Jurídicas da
UNICESUMAR têm como área
de concentração os Direitos da
Personalidade

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu
em Ciências Jurídicas foi criado em 2005, é
credenciado pela CAPES e foi recomendado
pela Portaria nº 1.077, de 31/08/2012. Há
quinze anos a UNICESUMAR oferece o Curso
de Mestrado e, em 2019, iniciou a primeira
turma de Doutorado, sempre mantendo a
excelência de sua estrutura de ensino, com
docentes
Doutores
e
Pós-Doutores
reconhecidos pela comunidade científica,
reafirmando a preocupação da instituição
com a qualidade na área jurídica.
O PPCJ atua em duas linhas de pesquisa:
Linha 1 – Direitos da personalidade e seu
alcance na contemporaneidade e Linha 2 –
Instrumentos de efetivação dos direitos da
personalidade.
A primeira linha procura trazer o debate
acerca dos direitos da personalidade, que se
desenvolvem juntamente com a evolução da
sociedade. Dessa forma, tenta delimitar o
alcance da proteção dos bens jurídicos mais
importantes e inerentes ao ser humano, que
entram em conflito com os direitos
tradicionais. Assim, investigando dentro de
um viés material, a Linha 1 é estruturada

sobre
dois
grupos
de
pesquisa:
“reconhecimento e garantia dos direitos da
personalidade” e “proteção integral da
pessoa: interações dos direitos humanos, dos
direitos fundamentais e dos direitos da
personalidade”.
Enquanto a segunda linha de pesquisa busca
instrumentos processuais de efetivação dos
direitos da personalidade, estudando
mecanismos jurídicos, políticas públicas e
ações judiciais para a concretização desses
direitos, por meio do acesso à justiça, de
ações coletivas e individuais, bem como pela
autocomposição. Dois projetos estruturam a
Linha 2, quais sejam: “instrumentos
jurisdicionais de efetivação dos direitos da
personalidade” e “políticas públicas e
instrumentos sociais de efetivação dos
direitos da personalidade”.

Graduado em Direito pela
UEM; Pós-graduado em
Direito Notarial e Registral
pela Anhanguera-Uniderp e
em Direito Civil e
Empresarial pelo Damásio
Educacional; Mestre em
Ciências Jurídicas pela
UNICESUMAR - bolsista do
PROSUP/CAPES; Mestre em
Direito Negocial pela UEL.
Foi conciliador do CEJUSC,
professor da UNIFAMMA e
aprovado em concursos de
outorga de delegações
extrajudiciais. Atualmente é
advogado.
DEPOIMENTO
“A possibilidade de compor
este trabalho trouxe uma
grande satisfação, seja pela
dimensão do próprio
resultado acadêmico
alcançado ou pelo simples
fato de haver a quem
sinceramente agradecer no
Programa de PósGraduação da Unicesumar,
donde os generosos
auxiliares, qualificados
professores e grandes
amigos me acompanharam
durante todo o período do
Mestrado, com o
compartilhamento de
significativos diálogos,
ideias e momentos. Além
das imorredouras amizades
conquistadas, os profundos
ensinamentos amealhados
durante tal período são
válidos para toda vida acadêmica ou não -, tanto
pelas múltiplas publicações
acadêmicas em livros,
periódicos e eventos que
preenchem o currículo
acadêmico quanto pelo
subjetivo desenvolvimento
de nossa própria capacidade
de sonhar e realizar dias
melhores - dentro e fora das
salas de aula -, como
verdadeiros seres humanos.
Obrigado a todos, em
especial, aos professores
Dirceu, Daniela e Maria
Sueli”.

O Programa de Mestrado e Doutorado em
Ciências Jurídicas há quinze anos busca trazer,
por meio da pesquisa científica, contribuições
à sociedade quanto à proteção dos Direitos
da Personalidade, tão importantes para o
desenvolvimento da pessoa humana.

CHAMADA DE ARTIGO
CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO
Revista Opinião Jurídica

Revista Direitos Culturais

A Revista Opinião Jurídica, com classificação
Qualis A2, trata-se de um periódico da área
do Direito, que tem como intuito a
divulgação de pesquisas científicas de
excelência, nas áreas de Constituição, Estado
e Sociedade; Direito, Acesso à Justiça e
Solução de Litígios; Direito, Estado e Acesso
ao Desenvolvimento; Epistemologia Jurídica,
Metodologia Jurídica e Editoria Jurídica;
Teoria Política e do Direito. Possui fluxo
quadrimestral, de autores doutores e de
doutores em coautoria com doutorandos,
mestres ou mestrandos.

A Revista Direitos Culturais, com
classificação Qualis B1, é uma publicação
quadrimestral e está aberta à comunidade
científica para a divulgação de artigos
originais e inéditos. A Revista Direitos
Culturais tem como missão disseminar
conhecimento sobre as relações entre
Direito e Cultura, estimular a reflexão e o
debate e promover o desenvolvimento e a
capacitação de operadores jurídicos e sua
interação com os processos de realização
da cidadania.
Para mais informações clique aqui.

Mais informações clique aqui.

PROFESSOR
DESTAQUE

PROJETO DE EXTENSÃO DO PPGCJ DA UNICESUMAR
PROMOVE CANAL NO YOUTUBE

DIRCEU PEREIRA
SIQUEIRA

O Programa de Mestrado e Doutorado em
Ciências Jurídicas da UNICESUMAR criou o
canal “PPGCJ UNICESUMAR”, na plataforma
digital Youtube, como a intenção de fomentar
o debate jurídico, em conjunto com o ensino
e a pesquisa.
A iniciativa trata-se de um projeto de
extensão
com
professores
Doutores
convidados, que ministram palestras sobre
determinados temas, e outros três
debatedores, alunos do Programa de
Mestrado e Doutorado da UNICESUMAR, que
fazem considerações e questionamentos
sobre o assunto abordado.
Com objetivo de atrair a curiosidade e gerar
conhecimento e pesquisa relacionados ao
Direito, os vídeos são de curta duração.
Os conteúdos são postados semanalmente,
preferencialmente às sextas-feiras, às 17:00h,

•

Pós-Doutor
em
Democracia e Direitos
Humanos
pelo
Ius
Gentium Conimbrigae da
Faculdade de Direito da
Universidade
de
Coimbra e pelo Centro
de
Estudos
Interdisciplinares do Séc.
XX da Universidade de
Coimbra,
área
de
concentração
em
"Democracia e Direitos
Humanos",
sob
orientação do Prof.
Doutor Jónatas Eduardo
Machado (2014);

•

Doutor
em Direito
Constitucional
pela
Instituição Toledo de
Ensino
ITE/Bauru
(2013);

•

Mestre
em Direito
Constitucional
pela
Instituição Toledo de
Ensino
ITE/Bauru
(2008);

•

Especialista Lato Sensu
em Direito Civil e
Processual Civil pelo
Centro Universitário de
Rio
Preto
(UNIRP)
(2006);

•

Coordenador e Professor
Permanente
do
Programa
de
PósGraduação Stricto Sensu
(Doutorado e Mestrado)
em
Direito
na
Universidade Cesumar
(UniCesumar) - Maringá
- PR;

•

Professor nos cursos de
Graduação em Direito do
Centro Universitário de
Bebedouro (UNIFAFIBE)
e da Universidade de
Araraquara (UNIARA);

•

Professor Convidado do
Programa de Mestrado
em "Gestão Estratégica
de Empresas - Master Of
Science
in
Administrative Studies
(MSAS)" - Disciplina:
"Ética e Legislação"
University Missouri State
- EUA;

•

Membro
do
Observatório
del
Derecho
a
la
Alimentación en América
Latina y el Caribe;

•

Pesquisador Bolsista Modalidade
Produtividade
em
Pesquisa para Doutor PPD - do Instituto
Cesumar de Ciência,
Tecnologia e Inovação
(ICETI);

•

Editor
da
"Revista
Direitos
Sociais
e
Políticas
Públicas
(UNIFAFIBE)
Qualis/Capes B1";

•

Autor de importantes
livros
jurídicos,
merecendo
destaque:
"Teoria Geral do Direito
à Alimentação: cultura,
cidadania, cidadania e
legitimação"
(Editora
Boreal, 2015); "Direito à
saúde: da normatização
à efetividade" (Editora
Boreal,
2014);
"A
Dimensão Cultural do
Direito Fundamental à
Alimentação" (Editora
Boreal, 2013) e "Tutela
Coletiva do Direito à
Saúde" (Lemos e Cruz,
2011),
além
de
relevantes Capítulos de
Livros e Artigos Jurídicos
e Organizador de Obras
Jurídicas.

•

Membro do Conselho
Editorial da Editora
Boreal e da Revista
Ambito Jurídico;

•

Consultor Jurídico do
Grupo J. Bueno e
Mandaliti Advogados;

•

Parecerista;

•

Consultor Jurídico;

•

Advogado;

sendo que a transmissão é online e ainda
permite que o público interaja com os
professores convidados mediante perguntas
realizadas pelo chat online.
Nessa temporada os palestrantes professores
Doutores convidados que se apresentaram no
canal do Programa foram: Fausto Santos
Morais, Fernando de Brito Alves, Sérgio
Tibiriçá Amaral, Elimar Szaniawski, Damian
Rodrigo Pizarro, Lafayette Pozzoli, Alan Ibn
Csahrur; Marcos Simão Figueiras, Maria
Creusa de Araújo Borges, Peter Panutto,
Adriano Aranão e Eliana Franco Neme.
O convite para a participação no Projeto de
Extensão fica aberto a toda comunidade
jurídica.
Para ficar por dentro da programação, basta
se inscrever no Canal do PPGCJ da
UNICESUMAR.

CONGRESSOS
I SIMPÓSIO DE DIREITO E SEXUALIDADE
O Grupo de Pesquisa Direito e Sexualidade da
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
promove o I Simpósio de Direito e
Sexualidade nos dias 16, 17 e 18 de
dezembro de 2020. A transmissão online das
atividades estará disponível no Canal do
Youtube do Grupo de Pesquisa em Direito e
Sexualidade
(UFBA),
bem
como
a
programação do simpósio no link abaixo.
O evento aborda questões atuais que versam
sobre direitos sexuais, reflexões jurídicas
sobre a violência de gênero, políticas públicas
de saúde coletiva das pessoas trans no Brasil,
dentre outros assuntos de extrema
relevância para o direito.
Mais informações clique aqui.

I SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS
O Instituto Iberoamericano de Estudos
Jurídicos e a Università di Padova
(Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche
e studi internazionali) promovem, em
conjunto, o I Seminário Ítalo-Brasileiro de
Direitos Fundamentais nos dias 25 e 26 de
janeiro de 2021, na modalidade virtual. O
Seminário tem por objetivo fomentar de
forma crítica, metodológica e dialética, o
debate jurídico-científico sobre temas que
gravitam a esfera dos direitos fundamentais.
O prazo para envio de resumos ou artigos
completos vai até o dia 31 de dezembro de
2020.
Para maiores informações clique aqui.

ACOMPANHE O CANAL DO PPGCJ NO YOUTUBE
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências
Jurídicas do UniCesumar possui um canal no YouTube. Você
ainda não se inscreveu? Está esperando o quê?
Fique ligado nas novidades: clique aqui.

Coordenação
Dr. Dirceu Pereira Siqueira

Equipe Editorial
Caroline Akemi Tatibana
Diego Monteiro
Juliana Luiza Mazaro
Kevin Henrique de Sousa Piai
Lucimara Plaza Tena
Luana Fernandes Dela Porte
Michelli Gomes Durante
Mylene Manfrinato dos Reis Amaro
Raíssa Arantes Tobbin
Suelen Maiara dos Santos Alécio
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