
AULA INAUGURAL DO ANO LETIVO DE 2021 ALUNO EGRESSO

NOVOS BOLSISTAS DO PPGCJ

Os novos Bolsistas concorreram a Bolsas PROSUP/CAPES, Taxas 
PROSUP/CAPES e Bolsas Institucionais.

No último mês de fevereiro, a UniCesumar
divulgou o resultado do Processo Seletivo de
Bolsas do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas de Mestrado e Doutorado.

As bolsas e taxas do Mestrado e Doutorado
são concedidas pelo prazo de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogadas de acordo
com a conveniência do PPGCJ por igual
período, desde que o bolsista ou taxista tenha
cumprido fielmente as metas estabelecidas,
dentro do calendário da Instituição.

Aprovados na Modalidade I - Bolsa
PROSUP/CAPES (Mestrado): Mayume Caires
Moreira, Stela Cavalcanti da Silva, Nádia
Carolina Martins Pereira, Quithéria Maria de
Souza Rocha e João Gabriel Yaegashi.

Aprovados na Modalidade II - Taxa
PROSUP/CAPES (Mestrado): Luis Gustavo
Candido e Silva, Ana Nerry Miotto Cecilio,
Daniely Cristina da Silva Gregório, Vitória
Amaral, Evandra Mônica Coutinho, Flávia Kriki
de Andrade, Thaina Kariny de Oliveira
Mendonça e Aimee Bortollo Petrocelli.

Aprovados na Bolsa Institucional - Integral
100% (Mestrado): Gabriela de Moraes Rissato,
Nadine Girardi Alves e João Vitor Cornelian
Pavan.

Aprovada na Modalidade I - Bolsa
PROSUP/CAPES (Doutorado): Mylene
Manfrinato dos Reis Amaro.

Aprovadas na Modalidade II - Taxa
PROSUP/CAPES (Doutorado): Mariana Franco
Cruz e Bruna Agostinho Barbosa Altoé.
Aprovado na Bolsa Institucional - Integral
100% (Doutorado): Luíz Fernando Centurião
Argondizo.

A Coordenação, os Professores, a Secretaria e
o Editorial do Boletim Informativo do
Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas da Universidade Cesumar dão boas-
vindas e parabenizam a todos os novos
bolsistas, estando à disposição para ajudá-los
em suas dúvidas e na construção de seu
conhecimento.

No dia 4 de março de 2021, às 19h, foi realizada a
Aula Inaugural do Ano Letivo de 2021 do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências
Jurídicas da Universidade Cesumar, na modalidade
virtual, tendo em vista as medidas sanitárias
adotadas para a prevenção da COVID-19.

Na oportunidade, foram ministradas duas
palestras, “Direito e Esquecimento: um direito em
busca de um legislador?”, pelo Dr. Otavio Luiz
Rodrigues Jr., Professor Associado de Direito Civil
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco
(USP); Coordenador de Área e Membro do
Conselho Superior da CAPES; Conselheiro Nacional
do Ministério Público, e “Os Desafios da Pós-
Graduação: caminhos e perspectivas”, pelo Dr.
Felipe Chiarello de Souza Pinto, Doutor e Mestre
em Direito pela PUC/SP; Professor Titular da
Faculdade de Direito e do PPGD da Universidade
Presbiteriana Mackenzie; Pró-Reitor de Pesquisa e

Pós-Graduação, Professor Colaborador do
PPGD/UPF; Coordenador Adjunto de Programas
Acadêmicos da Área de Direito da CAPES e Bolsista
Produtividade em Pesquisa do CNPq.

Já no dia 7 de março de 2021, pela manhã, o Dr.
Dirceu Pereira Siqueira, Coordenador do Programa
de Mestrado em Ciências Jurídicas da Universidade
Cesumar realizou uma reunião com os mestrandos
e doutorandos das Turmas de 2021 para a
apresentação do Programa, do corpo docente e
das linhas e projetos de pesquisa. No período da
tarde, foi ministrada uma oficina acerca do
Currículo Lattes e da Plataforma ORCID pelos
bolsistas do Programa de Mestrado, com o intuito
de demonstrar a importância dos registros
acadêmicos nas plataformas no âmbito da pós-
graduação e tirar dúvidas acerca do
preenchimento das informações.

CHAMADA DE ARTIGO

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

Revista Novos Estudos Jurídicos – NEJ

A Revista Novos Estudos Jurídicos é
avaliada no estrato A1 pela
QUALIS/CAPES (2017). Trata-se de
periódico quadrimestral, com objetivo
de promover estudos nas seguintes
áreas: Constitucionalismo e Produção
do Direito e Direito e Jurisdição. A visão
do periódico consiste na publicação de
artigos e relatos de pesquisas inéditas
de autoria de docentes, discentes e
pesquisadores, assim como resenhas
de livros na área de Direito.
Mais informações clique aqui. 

Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas

A Revista Direito e Justiça: Reflexões
Sociojurídicas, classificada como B1 pelo Qualis
Periódicos da CAPES, de fluxo contínuo, tem como
objetivo atuar como instrumento de propagação
das reflexões e construções do conhecimento
acerca dos Novos Direitos, estimulando o debate,
o questionamento e o desenvolvimento dos
processos formativos dos operadores e
investigadores jurídicos, como forma de
integração entre a universidade e o mundo da
vida voltada para a potencialização dos processos
de constituição da cidadania e da democracia,
dirigindo-se tanto ao público acadêmico como a
profissionais e de outras áreas jurídicas e
sociológicas.
Para mais informações clique aqui.

Rogério Borges Freitas

Possui graduação em 
Ciências Jurídicas -

Faculdades Integradas de 
Três Lagoas, AEMS (2001).

Possui Pós-graduação em 
processo civil pelo Instituto 

de Ensino LFG 2005. 
Defensor Público do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo 
Cível e Núcleo Fundiário.

Foi Professor de Direito Civil 
e Processo Civil na 

Universidade de Cuiabá -
UNIC e na Universidade 
Paulista - UNIP - campus 

ICEC. 

É Professor de Direito Civil 
da Faculdade FASIPE CPA -
Cuiabá-MT. Mestrando em 
Direito pelo Programa de 

Pós-Graduação em Ciências 
Jurídicas - MINTER PPGCJ / 

FASIPE - CPA, 

MBA Executivo em Direito. 
Gestão e Business Law pela 
Fundação Getúlio Vargas -
Brasília-DF em andamento. 

Primeiro Subdefensor
Público-Geral do Estado de 

Mato Grosso.

DEPOIMENTO

Realizei o Mestrado do 
Programa da Unicesumar

em parceria com a 
Unifasipe, de Cuiabá, Mato 

Grosso, na modalidade 
Minter, em que os 

professores se deslocavam 
de Maringá para ministrar 

aulas presenciais em 
Cuiabá. 

Foram dois anos de 
atividades intensas, que 
forjaram amizades que 

levarei para o resto da vida. 
A dedicação do Prof. Dr. 

Dirceu Pereira Siqueira e a 
visão da reitoria da 

Unicesumar possibilitaram a 
qualificação de profissionais 

que residem em diversos 
municípios do Estado de 

Mato Grosso. 

Sou muito grato aos nobres 
Professores do Programa de 
Mestrado da Unicesumar e 

cumprimento especialmente 
o Prof. Dr. Marcelo Negri 
Soares, que me orientou 
durante todo o período, 

sempre muito atencioso e 
comprometido com a 

transmissão do 
conhecimento. Recomendo 

fortemente aos interessados 
o Programa da Unicesumar, 

pela seriedade, qualidade 
da produção dos professores 

e pelo elevado grau da 
pesquisa científica. 

NOTA DE FALECIMENTO

É com imenso pesar que o Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Jurídicas da Universidade Cesumar comunica o falecimento de seu 
Professor Permanente, o Dr. Carlos Alexandre Preto Moraes, no dia 5 
de março de 2021, por complicações em razão da COVID-19. 

A ausência do brilhante docente, pesquisador e autor de artigos e obras jurídicas será sentida
por todo o corpo docente e discente da Universidade Cesumar. Tendo em vista a sua vasta
contribuição para este Programa de Mestrado, será devidamente homenageado no Boletim
Informativo por meio de edição especial do mês de março de 2021, elaborada com carinho e
admiração por sua trajetória humana, social e acadêmica.

https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/index
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/index
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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. 

Revista Jurídica – UNI7.

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.

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

Prática da Advocacia nos Litígios Familiares

O evento Prática da Advocacia nos Litígios
Familiares ocorreu no dia 4 de março de
2021 e discutiu acerca da ética do
profissional de famílias e sucessões, a
importância da atuação do advogado
familiarista no incentivo à autocomposição,
como forma de solução de conflitos,
peculiaridades nas ações de família e ações
investigatórias de paternidades argentárias.

Mais informações clique aqui. 

Simpósio Virtual de Família e Sucessões do 
IBDFAM Uberlândia-MG

O 1º Simpósio Virtual de Família e Sucessões,
do IBDFAM Uberlândia-MG, ocorrerá no dia
26 de março de 2021, tendo por objetivo
debater assuntos atuais do tema de Família e
Sucessões. A programação será das 9h às
16h30, por meio da plataforma Zoom, com
certificado de participação.

Para maiores informações clique aqui. 

JOSÉ SEBASTIÃO DE 
OLIVEIRA 

• Pós-Doutor em Direito
pela Universidade de
Lisboa (2013);

• Doutor em Direito pela
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
(1999);

• Mestre em Direito
Negocial pela
Universidade Estadual
de Londrina (1984);

• Graduado em Direito
pela Universidade
Estadual de Maringá
(1973);

• Atualmente é professor
da Graduação e Pós-
Graduação Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado)
do Centro Universitário
de Maringá
(UNICESUMAR).

• É Membro do Conselho
Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em
Direito, e Sociedade
Científica do Direito no
Brasil.

• Tem experiência na área
do Direito, com ênfase
em Direito Civil, atuando
principalmente nos
seguintes temas: direitos
da personalidade,
família, sucessões,
responsabilidade civil e
metodologia do ensino
jurídico.

CAPACITAÇÃO PPCJ – UNICESUMAR

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Jurídicas da Unicesumar disponibiliza aos novos
alunos do Mestrado e Doutorado capacitação para as Plataformas Lattes e Orcid. O curso tem como
objetivo transmitir o conhecimento e capacitar o participante para a utilização das interfaces.

Como se especializar sem gastar nada durante o isolamento?

Confira alguns minicursos livres ofertados online e de forma gratuita:

1 A Unicesumar, instituição de ensino presente em diversos estados brasileiros, está
disponibilizando 71 cursos gratuitos na modalidade Ensino à Distância (EAD). São opções de até
30 horas e todos com direito a certificado. Há cursos em diversas áreas, entre elas marketing,
gestão e mercado.

2 A Faculdade Souza (FaSouza) está disponibilizando para seus alunos e interessados cursos de
capacitação de 80 horas.

3 O Núcleo de Educação a Distância – NEAD da UNIASSELVI oferece cursos online, gratuitos e
opcionais, em diversas áreas do conhecimento.

4 O Centro Universitário Maurício de Nassau, em parceria com a GoKursos, oferece mais de 20
cursos gratuitos. Entre as opções disponíveis, em diversas áreas do conhecimento, destaca-se o
curso sobre Fundamentos da Inteligência Artificial.

5 A Fundação Getúlio Vargas (FGV) liberou 55 cursos gratuitos para as áreas de Direito,
Economia e Finanças, Educação, Marketing e Vendas, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade.
Com o certificado em mãos você poderá apresentá-lo para fins curriculares, atividades
complementares ou em provas de títulos.

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about
https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/index
https://ibdfam.org.br/eventos/2248/Pr%C3%A1tica+da+Advocacia+nos+Lit%C3%ADgios+Familiares
https://ibdfam.org.br/zoom/uberlandia/

