REVISTA JURÍDICA CESUMAR CONQUISTA ACEITE NO INFOBASE INDEX
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ALENCAR FERREIRA
LIMA

A Revista Jurídica Cesumar - Mestrado (ISSN 21769184) conquistou em 2021 o aceite em mais uma
base de dados, a Fator InfoBase Index,
administrada pela “Akshantala Education and
Charitable Trust”, uma organização sem fins
lucrativos, localizada em Karnataka, na Índia.

A Revista do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas obteve a métrica do Fator IBI
2019 de 2,9. A base avalia o fator e a medida de
evolução dos periódicos mediante a análise da
qualidade dos artigos publicados, da estabilidade
do periódico, da qualidade da técnica da revista,
bem como de fatores como internacionalização,
padronização e transparência.
Acesse a página da revista clicando aqui.

Doutoranda do PPCJ/UniCesumar participa de banca na UFBA

Membra do Grupo de
Estudos da Magistratura de
Mato Grosso/TJMT
(GEMAM).

Novos Direitos, na linha de pesquisa Direito e
Sexualidade.
Segundo Juliana: “Caio e eu estudamos na
mesma turma do Mestrado, tivemos a mesma
orientadora, a Dra. Valéria Silva Galdino
Cardin, nos tornamos amigos e temos a
mesma área de estudo, a sexualidade. Fiquei
honrada pelo convite, além de todo o
aprendizado que tive na leitura de seu
trabalho e durante a banca. Foi maravilhoso”.

O convite partiu do próprio avaliado, Caio
Cazelatto, que é Mestre em Ciências Jurídicas
pelo PPCJ/UniCesumar e faz parte do
Programa de Doutoramento da UFBA. O
Doutorando realiza sua pesquisa na área de
concentração Jurisdição Constitucional e

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

O periódico do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em
Direito do Instituto Brasiliense de
Direito Público (IDP), com
classificação Qualis A1 (Capes),
observa um fluxo contínuo e
periodicidade bimestral. A revista
tem
como
foco
temas
relacionados ao campo do Direito
Público e duas linhas de
pesquisa, quais sejam: a)
Processo
e
Jurisdição
Constitucional e b) Direitos e
Garantias Fundamentais.
Mais informações clique aqui.

Graduada em Direito pela
Universidade Católica de
Pernambuco e em Ciências
Sociais pela Universidade
Federal de Pernambuco.
Tem experiência em
docência em ensino
superior na área de Direito
Civil e Sociologia Jurídica.
Estudiosa do ativismo
judicial e da "judicialização
da vida" na efetivação dos
direitos fundamentais e da
personalidade. Atualmente
atua como Juíza de Direito
no Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso.
DEPOIMENTO

CHAMADA DE ARTIGO

Revista Direito Público (RDP)

Especialista Lato Sensu em
Direito Público pela Escola
Superior da Magistratura de
Pernambuco (ESMAPE), com
obtenção do título de
láurea, e MBA em Direito:
Poder Judiciário pela Escola
Superior de Magistratura de
Mato Grosso (ESMAGIS) e
Fundação Getúlio Vargas
(FGV).
Membra do grupo de
pesquisa Políticas Públicas e
Instrumentos Sociais de
Efetivação dos Direitos da
Personalidade.

A doutoranda Juliana Luiza
Mazaro, junto com o
Dr. Rodolfo Pamplona Filho,
compôs banca de avaliação do
Programa de Doutorado em
Direito da UFBA

Juliana Luiza Mazaro é aluna do Programa de
Ciências Jurídicas da UniCesumar da turma
2019 e foi convidada para participar como
examinadora da banca avaliadora do
conteúdo parcial da tese de Doutorado de
Caio Eduardo Costa Cazelatto, juntamente
com os Professores Dr. Luciano Martinez e Dr.
Rodolfo Pamplona Filho, na disciplina de
Redação do Trabalho Científico do Doutorado
em Direito da Universidade Federal da Bahia
(UFBA).

Mestra em Ciências Jurídicas
pela Universidade Cesumar
(UNICESUMAR), na área de
Direitos da Personalidade,
com dissertação intitulada
“Da judicialização da vida
aos precedentes judiciais
obrigatórios: uma análise do
impacto na efetividade dos
direitos da personalidade no
Brasil”, sob orientação do
Prof. Dr. Dirceu Pereira
Siqueira;

Revista Brasileira de Ciências
Criminais (RBCCRIM)
A Revista Brasileira de Ciências
Criminais
(RBCCRIM),
com
classificação Qualis A1 (Capes), é
produzida pelo IBCCRIM e
receberá, até 30 de março de
2021, artigos científicos a serem
publicados no volume 183
(Set/2021) sobre o tema: “Novas
tecnologias e ciências criminais”. A
publicação apresenta pareceres e
estudos sobre a dogmática jurídica
e sua integração com os diversos
campos do conhecimento, tais
como:
Criminologia,
Política
Criminal, Antropologia, Sociologia
e Psicologia.
Para mais informações clique aqui.

Desde o início da minha
graduação em Direito na
Universidade Católica de
Pernambuco já me
inquietava a perspectiva
restrita do conceito de
Direito que o considerava
sinônimo de lei, de regra.
Daí, decidi aprofundar os
estudos da sociologia
jurídica, iniciando pesquisa
científica, como bolsista do
PIBIC, e monitora na
disciplina “Sociologia do
Direito”. Simplesmente me
apaixonei e, após um ano de
graduação, iniciei a
graduação em Ciências
Sociais, na Universidade
Federal de Pernambuco,
continuando minhas
pesquisas científicas,
buscando compreender,
numa visão interdisciplinar,
o fenômeno jurídico e o
papel dos atores do Direito
na construção de uma
sociedade menos injusta e
desigual. Conclui minhas
graduações e meu olhar ao
ingresso à magistratura,
nascido desde a infância por
influência do meu avô
paterno, que era Juiz de
Direito e professor
universitário, alargava-se.

Continua abaixo...

Aprofundei minha dedicação ao concurso público, estudando na Escola Superior de Magistratura de Pernambuco (ESMAPE), donde conheci grandes
juízes-professores, lá obtendo o título de láurea e a confirmação de que como juíza seria feliz. Nesse período, seja como meio de sustento, seja como
preparação à futura prova oral, iniciei a docência superior em faculdades em Recife e Caruaru – interior do Estado –, lecionando as disciplinas de
Direito das Famílias, Sucessões e Prática Penal. Em 2012, após longos 3 anos de concurso, com aprovação ao cargo de Juíza de Direito do TJMT,
nomeada à pequena e acolhedora Comarca de Itaúba, há mais ou menos 700KM da capital, a vontade e saudades das salas de aula levou-me de
volta à docência, onde só interrompi em 2015, com minha gravidez e acúmulo de serviço. Mesmo longe das salas de aula, a vida acadêmica sempre
estava próxima, com os estudos no Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso (GEMAM), a convite honroso do Desembargador Marcos
Machado, coordenador, onde até hoje, junto com outros colegas magistrados, debatemos e construímos enunciados orientativos ao Poder Judiciário
do Estado. Com apoio da família, em 2019, após processo seletivo da Unicesumar – Minter, retomei o sonho interrompido de fazer o mestrado em
Direito. Desde a primeira aula, com o Prof. Dr. Dirceu Pereira Siqueira, que seria meu dedicado orientador, sabia que seria caminho árduo de
dedicação, abdicação, mas de muita alegria. Assim o foi: 1 ano e 9 meses de desafios, muita leitura, fichamento, debates e, sobretudo, construção de
textos científicos que para nossa alegria foram publicados em revistas científicas bem conceituadas, o que não só enalteceu meu papel como
pesquisadora, mas sobretudo como julgadora que, por diversas vezes, utilizei-me dos debates em sala de aula, das trocas de experiências com os
colegas e professores de qualidade técnica inarredável para decidir casos complexos, que nos tiram o sono. Continue lendo o depoimento...
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Revista Jurídica – UNI7.

Revista Direitos Fundamentais e
Democracia, UNIBRASIL.
A Revista Direitos Fundamentais e
Democracia - RDFD é uma publicação online,
com classificação A1 no Qualis/Capes. O
periódico pretende fomentar o debate
acadêmico sobre o tema dos Direitos
Fundamentais e da Democracia. Encontra-se
indexada em bases de dados nacionais e
internacionais e recebe artigos, na
sistemática de fluxo contínuo, de autores
doutores e de doutores em coautoria com
doutorandos, mestres ou mestrandos.
Mais informações clique aqui.

A Revista Jurídica da UNI7 é uma publicação
vinculada ao Programa de Pós-graduação
do Curso de Mestrado em Dreito da U7,
voltada à linha de relações privadas e
desenvolvimento, com classificação B1 no
Qualis/Capes. O periódico destina-se a
divulgar artigos científicos, resultados de
pesquisa, ensaios, traduções e resenhas.
Para mais informações clique aqui.

CONGRESSOS
DIREITO DESPORTIVO
UNICURITIBA EXPERIENCE
O evento objetiva a apresentação e
expectativas no âmbito acadêmico e
profissional. Venha entender mais sobre o
tema! Será online! Data: 19 de fevereiro de
2021

Mais informações clique aqui.

GUSTAVO NORONHA
DE ÁVILA
•

É Doutor (2012) e Mestre
(2006)
em
Ciências
Criminais pela Pontifícia
Universidade Católica do
Rio Grande do Sul;

•

Graduado em Direito
pela
Pontifícia
Universidade do Rio
Grande do Sul (2004);

•

Realizou Estágio de PósDoutoramento,
sob
supervisão da Profª. Dra.
Lilian Milnitsky Stein, no
Programa
de
PósGraduação em Psicologia
da PUCRS (2018);

•

É Professor da Pontifícia
Universidade Católica do
Paraná
(Campus
Maringá);

•

Atualmente também é
Professor Permanente
do Programa de PósGraduação, Mestrado e
Doutorado em Ciência
Jurídica da Universidade
Cesumar (Unicesumar);

•

Também é professor da
Especialização
em
Ciências
Penais
da
Universidade Estadual
de
Maringá,
Universidade Cesumar,
PUCPR,
Univel,
Universidade Feevale e
Instituto Paranaense de
Ensino;

•

Consultor do Innocence
Project Brasil. Membro
Permanente
da
Associação Internacional
de Criminologia em
Língua Portuguesa;

•

Editor
Adjunto
da
Revista Brasileira de
Ciências Criminais e da
Revista Brasileira de
Direito Processual Penal.
Membro
do
Corpo
Editorial da Revista de
Estudos
Criminais
(Qualis A1); Revista
Eletrônica do Curso de
Direito da UFSM (Qualis
A1); Psicologia: Teoria e
Pesquisa (Qualis A1);
Revista da Faculdade de
Direito da UFMG (Qualis
A1); Revista de Direitos
Sociais
e
Políticas
Públicas - Unifafibe
(Qualis B1); Revista da
Associação
dos
Magistrados do Rio
Grande do Sul (Qualis
B1) e Revista Brasileira
de Direito Processual
Penal.

•

É membro dos Grupos de
Pesquisa em Processos
Cognitivos (PUCRS) e
“Sistema Constitucional
de Garantia dos Direitos
da
Personalidade”
(Unicesumar),
ambos
cadastrados no CNPq;

•

Tem experiência na área
do Direito, com ênfase
em Direito Processual
Penal, Direito Penal,
Psicologia
do
Testemunho
e
Criminologia em suas
repercussões
nos
Direitos
da
Personalidade;

•

Realiza
investigações
sobre as relações entre
as
distorções
de
memória e privações de
liberdade, bem como
tem se ocupado da
análise da expansão dos
controles
contemporâneos.

COMO APLICAR O DIREITO DIGITAL 4.0
Da disrupção às teorias conspiratórias, de
tempos em tempos a Sociedade Digital se
depara com marcos que originam novos
paradigmas, modificam comportamentos e
exigem um novo olhar do Direito. O evento
tem por intuito o debate acerca dos impactos
legais trazidos pelos últimos avanços
tecnológicos, tendo como convidada a Dra.
Patricia Peck, Coordenadora do novo livro da
Editora Revista dos Tribunais, “Direito Digital
Aplicado 4.0”, bem como os coautores da
obra, os Drs. Antonio de Oliveira Neto,
Larissa Lotufo e Vivianne Prota.
Para maiores informações clique aqui.

Projeto de Extensão do PPGCJ da Unicesumar está disponível no Spotify
Em 2020, o Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicesumar – PPGCJ criou o canal “PPGCJ
UNICESUMAR” na plataforma digital Youtube, com objetivo de fomentar o debate jurídico em conjunto
com o ensino e a pesquisa. Agora, os conteúdos postados no canal estão disponíveis no serviço de
streaming Spotify, de maneira acessível a toda comunidade científica e jurídica para reflexões jurídicas.
Para acessar o conteúdo, basta se cadastrar no Spotify e clicar no seguinte link: clique aqui.

O título é o cartão postal da sua Dissertação ou Tese
Segue 4 dicas de como elaborar o título do seu trabalho! Bons estudos.
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