
PPGCJ CRIA O CANAL “MESTRADO RESPONDE” NO YOUTUBE ALUNO EGRESSO

DOUTORANDO DO PPGCJ PARTICIPA DO CONVERSA PENSADA/ UEM

A Live “Conversada PENsada”, com a participação do Doutorando Rodrigo 
Róger Saldanha, foi transmitida no Canal do YouTube e no Facebook da 

Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Estadual de Maringá

O Doutorando Rodrigo Róger Saldanha, do
Programa de Pós Graduação stricto sensu em
Ciências Jurídicas da UniCesumar foi um dos
convidados da Live “Disposições sobre os
Direitos Autorais e de Imagem no Ensino
Remoto”, transmitido pelo Conversa PENsada
da UEM, juntamente com Dr. Laércio
Cardoso, Docente da Instituição anfitriã, e do
Advogado Dr. Vitor Ottoboni Pavan, com
apresentação de Marcelo Galdioli da
UEM/FM.

A conversa tratou sobre direitos autorais e da
disposição da imagem na educação em
tempos de pandemia, trazendo abordagens
com ênfase na temática de direitos de
personalidade, principalmente sobre a
gravação da imagem de alunos e professores
durante as aulas, bem como os direitos
autorais dos materiais produzidos pelos
professores.

Em conversa com Rodrigo, perguntamos
como ele se sentiu em relação ao convite e a
importância da temática abordada dentro do
cenário pandêmico, segundo ele: "Me senti
muito honrado pelo convite realizado pelo
Prof. Alaércio, pois a rádio da UEM tem um
papel muito importante na sociedade, com
assuntos voltados à comunidade acadêmica.
Professores de diversas áreas ouviram as
entrevistas e agradeceram os
esclarecimentos, pois nesse momento de
pandemia existem muitas dúvidas e muita
instabilidade sobre esses direitos.

A temática de direitos da personalidade que
absorvemos no Doutorado da Unicesumar
tem, como uma de suas principais finalidades,
trazer conhecimento e colaborar com o
reconhecimento de direitos pela
comunidade".

O Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas da Universidade Cesumar criou o Canal
“Mestrado Responde” na plataforma Youtube,
fruto de um Projeto de Extensão que tem por
objetivo transmitir conhecimento jurídico de
maneira simples e objetiva à comunidade e
inscritos na plataforma.

Os vídeos, elaborados e gravados pelos alunos do
Programa de Mestrado e Doutorado, abordam
questões quanto ao tema de dissertação ou tese
defendida na pós-graduação, possuindo o canal
diversidade de conteúdo acerca da defesa dos
direitos da personalidade.

Link de Acesso: Clique aqui

CHAMADA DE ARTIGO

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

Revista da Faculdade de Direito da 
UFRGS

A Revista da Faculdade de Direito da
UFRGS possui Qualis B1 (Capes), com
periodicidade quadrimestral e método
de dupla avaliação cega (double-blind
review method). Trata-se de um
periódico com foco e escopo da área
do Direito ou de áreas afins que
tenham relevância aos estudos
jurídicos.

Mais informações clique aqui.

Revista da Faculdade Mineira de Direito

A Revista da Faculdade Mineira de Direito está
com edital aberto para o Dossiê do primeiro
semestre de 2021: “O desafio do trabalho
feminino e sua relação com o Direito: entre
trabalho de cuidado, emocional e de
(re)produção. A data final para envio é 15 de abril
de 2021. Trata-se de periódico com classificação
Qualis A1 (CAPES).

Para mais informações clique aqui.
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MANFRINATO DOS 
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Bolsista PROSUP/CAPES;

Mestre em Ciências 
Jurídicas pela Unicesumar; 

Especialista em Direito Civil 
e Tecnologias e Inovações 

EAD pela Uniasselvi;

Graduada em Direito pela 
Unicesumar; 

Professora de Bioética e 
Responsabilidade Civil na 

Graduação; 

Advogada.

DEPOIMENTO

O Programa de Mestrado 
em Ciências Jurídicas da 

Unicesumar me 
proporcionou um 

crescimento profissional e 
pessoal indescritível. 

Acredito que quem passa 
pelo Programa nunca mais 

será a mesma pessoa. Neste 
programa fiz grandes 

amigos, que vou levar para 
toda a vida, além do 

acolhimento por parte da 
Coordenação e do Corpo 
Docente. Apesar de ter 

iniciado a minha vida na 
pesquisa ainda no período 

da Graduação, foi no 
Mestrado que obtive maior 

percepção do mundo 
acadêmico e científico, pelo 

qual sou extremamente 
apaixonada e que escolhi 

como profissão. Confiei na 
Unicesumar para minha 
Graduação, Mestrado e, 

agora, Doutorado, e posso 
dizer que foi uma das 

minhas melhores escolhas 
como aluna e profissional. 
Aliás, agradeço a todos os 

docentes que passaram por 
minha trajetória acadêmica, 
cito especialmente a minha 
eterna gratidão ao Prof. Dr. 
Carlos Alexandre Moraes (in 
memoriam) e à Dra. Valéria 
Silva Galdino Cardin, que me 
inspiraram a respirar o ar da 

academia. Eu só tenho a 
agradecer à equipe, que faz 

o programa ser cada dia 
melhor, e à Capes, que me 
proporcionou estudar na 

melhor instituição de ensino 
de Maringá/PR. 

EDIÇÃO DE ABRIL/2021

https://www.youtube.com/channel/UCDgKKMnhOhM-v8H6wlGdtog/videos
https://seer.ufrgs.br/revfacdir/about/editorialPolicies#publicationFrequency
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/announcement/view/349
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/index
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Sharenting: A exposição de crianças e adolescentes nas redes

Dia 22 de abril de 2021 acontecerá uma Live transmitida pelo perfil @ibdfamrs no Instagram,
às 19h, com Cintia Burille, especialista em Direito de Família e Sucessões, e a advogada Fabiana
Ribeiro, Coordenadora Adjunta da Comissão da Infância e Juventude do IBDFAM/RS.

Mais informações clique aqui. 

2º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões do Interior

Dia 28 de abril de 2021 iniciará às 18:00 horas o 2º Congresso de Direito das Famílias e
Sucessões do Interior, com o tema central “A ressignificação das famílias sob a ótica do
Direito e a Psicologia”.

Para maiores informações clique aqui. 

IVAN DIAS DA MOTTA

• Doutor em Direito das
Relações Sociais pela
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
(2000);

• Mestre em Direito das
Relações Sociais pela
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
(1998);

• Graduado em Direito
pela Universidade
Estadual de Maringá
(1996);

• Graduado em Gestão
Pública pelo Centro de
Ensino Superior de
Maringá (2015);

• Atualmente é professor
(regime integral) da
Unicesumar;

• É avaliador ‘ad hoc’ do
Instituto Nacional de
Estudos;

• Diretor de assuntos
legislativos da
Associação Brasileira de
Ensino do Direito;

• É associado colaborador
do Instituto Cesumar de
Ciência, Tecnologia e
Inovação;

• Tem experiência na área
de Direito, com ênfase
em Direito, atuando
principalmente nos
seguintes temas:
educação, direitos da
personalidade, direito
educacional, políticas
públicas e direito à
educação.

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE

Nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2021 acontecerá o I Simpósio Internacional de Direito Médico e da Saúde, 
com temas contemporâneos do Direito Médico e da Saúde. 

Maiores informações: Clique aqui.

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://ibdfam.org.br/eventos/
http://ibdfam.org.br/pr/iicongressoparana/
http://www.oabvarginha.org.br/wp/1o-simposio-internacional-de-direito-medico-e-da-saude/

