
GRUPO DE PESQUISA DO PPGCJ PROMOVE CICLO DE PALESTRAS ALUNO EGRESSO

NOVOS DOUTORANDO SÃO APROVADOS PARA O PPGCJ

As vagas do Doutorado em Direito foram preenchidas por duas ex-
mestrandas do Mestrado em Ciências Jurídicas da UniCesumar

As Mestres em Ciências Jurídicas pela
UniCesumar Suelen Maiara dos Santos Alécio e
Ana Elisa Silva Fernandes Vieira são as novas
Doutorandas do Programa, aprovadas pelo
Edital 07/2021, preenchendo as vagas
remanescentes. A doutoranda Ana Elisa
recebeu bolsa na Modalidade II - Taxa
PROSUP/CAPES, enquanto a doutoranda
Suelen recebeu a Bolsa Institucional - Integral
100%.

Perguntamos para Suelen quais são as suas
expectativas diante dessa nova jornada
acadêmica: “Minha expectativa com o
Doutorado é aprofundar a pesquisa que
iniciei no Mestrado sobre pessoas em
situação de rua. Entretanto, no Doutorado
pretendo especificar o direito à educação
como instrumento de efetivação e promoção
da vida humana para esse grupo em situação
de vulnerabilidade. O meu objetivo é crescer
na academia como pesquisadora, profissional
e pessoa”.

Parabéns às novas Doutorandas! A
Coordenação do PPGCJ, a Equipe Editorial e
todos docentes e discentes dão boas-vindas!

IMPORTANTE!!!
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Jurídicas (PPGCJ), em nível de
MESTRADO, da Universidade Cesumar –
UNICESUMAR, por meio do Edital nº
008/2021, abriu o Processo Seletivo do
Projeto de Cooperação entre Instituições
(PCI) para ingresso no ano de 2021.

Para mais informações, acesse o edital.

No dia 29 de abril de 2020, às 19h, o Grupo de
Pesquisa “Reconhecimento e Garantia dos Direitos
da Personalidade”, vinculado à Universidade
Cesumar e ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
teve a honra de prestigiar uma palestra do Prof.
Dr. Alexandre Melo Franco Bahia, Pós-Doutor em
Direito pela Universidade do Porto (Portugal);
Doutor em Direito pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG); Professor da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) e Presidente da
Comissão de Diversidade e Gênero da OAB/MG.

A exposição teve como tema “O Reconhecimento
da Homotransfobia como Crime de Racismo pelo
STF” e trouxe reflexões pertinentes acerca da

necessidade de tutela legislativa e jurisdicional de
grupos vulneráveis, sendo a decisão, na visão do
expoente palestrante, crucial para a criminalização
de condutas que ofendem a identidade sexual e de
gênero, bem como a dignidade humana de parcela
considerável da população brasileira. Na
oportunidade, o grupo de pesquisa também
recebeu o Dr. Dimitri Sales, Doutor em Direito pela
PUC-SP; Professor Universitário; Ex-Coordenador
de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de
São Paulo e Presidente do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado
de São Paulo, que proferiu palestra com o tema
“Gênero e Democracia”.

CHAMADA DE ARTIGO

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

Revista Direito Público

Chamada de artigos para o Dossiê
Temático da Revista Direito Público:
“Democracia, Desinformação e
Eleições”. A revista busca artigos que
contribuam para o debate teórico
acerca dos dilemas contemporâneos
que as práticas de desinformação
impõem às democracias, sendo
avaliada no estrato A1 pela
QUALIS/CAPES. O prazo para a
submissão de artigos se encerra em 30
de junho de 2021.

Mais informações clique aqui.

Revista Jurídica da FURB

A Revista Jurídica da FURB (Universidade Regional
de Blumenau/SC), possui Qualis B1 e está
recebendo artigos para os números de 2021 e
seguintes. O sistema ficará aberto para
recebimento de artigos até o dia 13/07/2021,
tendo como objetivo publicar e divulgar artigos
científicos, artigos de reflexão, ensaios, resenhas
e produções técnicas na área do Direito Público e
do Constitucionalismo.

Para mais informações clique aqui.
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DEPOIMENTO

O mestrado em ciências 
jurídicas do UNICESUMAR 

representou um dos 
momentos mais 

importantes da minha vida 
acadêmica e profissional. 

Foram anos de uma 
experiência extremamente 
produtiva. As provocações 
trazidas pelas diferentes 

disciplinas abriram 
horizontes para os quais 

olharei por toda minha vida 
na pesquisa. A qualidade do 

programa também 
impactou positivamente, de 

forma muito sensível, a 
minha atuação profissional, 
entregando  novo olhar para 
os direitos da personalidade, 

inclusive no contexto da 
magistratura. Além disso, 
como professor de Direito, 

encontrei no mestrado 
campo muito fértil para um 

amadurecimento 
verdadeiramente 

impactante. Por isso, 
agradeço profundamente 

aos coordenadores, 
professores, colaboradores, 
orientadores e colegas de 

mestrado pela convivência e 
pelas diferentes interações 

que fizeram parte do 
mestrado no período em 

que cursei.
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Planejamento Sucessório, qual a sua importância?

No dia 26 de maio de 2021 acontecerá uma Live do Núcleo Litoral Norte do IBDFAM/RS, que
será transmitida pelo perfil @ibdfamrs no Instagram, às 19h, com a participação da advogada
Elisandra Ferreira, diretora do IBDFAM Litoral Norte, e da advogada e professora Simone
Tassinari.

Mais informações clique aqui. 

FERNANDO DE BRITO 
ALVES 

• Doutor em Direito pela
Instituição Toledo de
Ensino - ITE / Bauru-SP

• Realizou estágio de pós-
doutorado no Ius
Gentium Conimbrigae da
Faculdade de Direito da
Universidade de
Coimbra (2013-2014),
Visiting researcher na
Universidad de Murcia
(2019).

• Mestre em Ciência
Jurídica pela
Universidade Estadual
do Norte do Paraná -
UENP.

• Especialista em “História
e historiografia:
sociedade e cultura"
pela Faculdade Estadual
de Filosofia, Ciências e
Letras de Jacarezinho.

• Graduado em Filosofia
pela Universidade do
Sagrado Coração e
graduado em Direito
pela Faculdade Estadual
de Direito do Norte
Pioneiro.

• Atualmente é Assessor
Jurídico da UENP –
Universidade Estadual
do Norte do Paraná.

• Editor da Revista
Argumenta

• Coordenador do
Programa de Pós-
graduação (Mestrado e
Doutorado) em Ciência
Jurídica (2014-2022).

• Tem experiência na área
de Filosofia Política e
Direito.

CURSO DE ESCRITA ACADÊMICA - ROSANA PINHEIRO MACHADO

O curso de escrita acadêmica encontra-se disponível no Youtube de forma gratuita, com início imediato, e visa preparar os acadêmicos
para a escrita científica na área das Ciências Humanas. As aulas abordarão os seguintes eixos: a) questões textuais e linguísticas; b)
questões psicológicas e sociais; c) projeto, problema e artigo e d) publicações e carreiras.

Serão 19 aulas em formato de vídeo e live + aulas bônus com dicas e reflexões sobre a escrita. Fique por dentro e não perca!

Maiores informações: Clique aqui.

II Congresso Virtual de Direito: Direito e Políticas Públicas em Tempos de Pandemia

O Centro Acadêmico Ruy Medeiros (CARM), entidade representativa dos estudantes de
Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), apresenta o seu II Congresso
Virtual de Direito, cujo tema é “Direito e Políticas Públicas em Tempos de Pandemia”. O
evento acontecerá exclusivamente em plataforma virtual, de 24 a 28 de maio de 2021.

Mais informações clique aqui. 

https://ibdfam.org.br/eventos/
https://www.youtube.com/watch?v=wo_nMwQYObk&list=PLB-VAwdZA2BFjZxjGJjubPM8Mj9BXU6vg
https://doity.com.br/congresso-virtual-uesb

