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Revista Culturas Jurídicas

A Revista Culturas Jurídicas, avaliada no estrato A2 pela
QUALIS/CAPES. Sedimentando-se, assim, como periódico
brasileiro de referência internacional em termos de uma
abordagem crítica e interdisciplinar do Direito Constitucional em
diálogo com as ciências humanas e sociais. Esta revista oferece
acesso livre imediato ao seu conteúdo e espaço para a
publicação de artigos científicos, ensaios, resenhas, traduções,
memórias históricas, resumos de dissertações/teses, notas sobre
legislação, e notícias sobre eventos acadêmicos.

Informações: clique aqui.

Revista Eletrônica Direito e Sociedade -
REDES

A Revista Eletrônica Direito e Sociedade,
possui Qualis B1, é uma publicação da
Universidade LaSalle. Com ênfase na área do
Direito e suas conexões com a Sociedade. O
fluxo é contínuo, veiculando artigos inéditos
de pesquisa científica e de revisão de
literatura, resenhas e traduções.

Informações: clique aqui.

CLEBERSON CARDOSO 
DE OLIVEIRA

▪ Doutorando em Direito 
pela FADISP (Faculdade 
Autônoma de Direito de 

São Paulo). 
▪ Mestre em Ciências 

Jurídicas pela 
UNICESUMAR; 

▪ Autor de Livros e Artigos 
Jurídicos;  

▪ Avaliador da Revista 
Direitos Sociais e Políticas 
Públicas - UNIFAFIBE e da 

Revista da AGU; 
▪ Coordenador do curso de 

Direito da Faculdade 
Anhanguera de Itapeva-SP

DEPOIMENTO

O mestrado em ciências 
jurídicas do 

UNICESUMAR 
representou um dos 

momentos mais 
importantes da minha 
vida. No período que 
passei como discente 
aprendi muito, foram 

momentos 
enriquecedores e de 
extrema pesquisa, 

impactando diretamente 
em minha vida 

profissional. O mestrado 
da UNICESUMAR abriu 
horizontes e modificou 

meu olhar sobre o direito 
constitucional e os 

direitos da 
personalidade. O corpo 
docente é sem dúvida o 
diferencial do programa 
de mestrado, pois são 

reconhecidos nacional e 
internacionalmente. Da 
conclusão dos créditos 

obrigatórios até a defesa 
da dissertação foram 
dois momentos impar 
que resultou em uma 

belíssima obra jurídica 
cujo tema é 

“MISTANÁSIA –
Responsabilidade Estatal 

e o Acesso à Saúde”, 
orientada pelo querido 

coordenador do 
programa de Mestrado e 

Doutorado, Prof. Dr. 
Dirceu Pereira Siqueira e 
publicado pela Editora 

Thoth. Através do 
mestrado da 

UNICESUMAR, assumi a 
coordenação do curso de 

Direito, bem como a 
coordenação geral 

acadêmica de todos os 
cursos da Faculdade 

Anhanguera de Itapeva-
SP e ingressei no 

programa de Doutorado 
em Direito onde 

atualmente estou 
finalizando a tese sob 

orientação do Prof. Dr. 
Luiz Regis Prado. O 

mestrado em Direito da 
UNICESUMAR me 

proporcionou que eu 
fizesse diversos amigos 
que hoje me ajudam em 

diversas atividades 
acadêmicas como 

“palestras, congressos e 
seminários”. Agradeço 

imensamente a 
UNICESUMAR, 

colaboradores e alunos 
que fizeram este 

momento inesquecível 
em minha vida.

EDIÇÃO DE JUNHO/2021

No dia 28 de maio de 2021, às 16h30min, ocorreu uma reunião do Grupo de Pesquisa “Proteção
Integral da Pessoa: Interações dos Direitos Humanos, dos Direitos Fundamentais e dos Direitos
da Personalidade”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas pela
Universidade Cesumar e ao CNPq. Na oportunidade foram ministradas as palestras “Dificuldades
para a efetivação dos direitos fundamentais no constitucionalismo brasileiro”, pela Dra. Jéssica
Fachin, Doutora em Direito Constitucional (PUC-SP) e Mestre em Ciência Jurídica (UENP), e
“Constitucionalismo digital e direitos fundamentais”, pelo Dr. Ilton Roberto Robl Filho, Pós-
Doutor em Direito (PUC-SP); Doutor em Direitos Humanos e Democracia (UFPR); Mestre em
Direito (UFPR).

O Programa de Pós-graduação stricto sensu da Universidade Cesumar abriu seleção para seu 
Mestrado em Ciências Jurídicas Turma 2021.

LIVRO PUBLICADO: 
MISTANÁSIA –

Responsabilidade Estatal e o 
Acesso à Saúde”, orientado 

pelo coordenador do 
programa de Mestrado e 

Doutorado, Prof. Dr. Dirceu 
Pereira Siqueira e publicado 

pela Editora Thoth.

Poderão concorrer às vagas somente candidatos
com no mínimo, graduação concluída ou a ser
concluída até a data da matrícula, em Direito ou
áreas afins como, Filosofia, Psicologia, Teologia ou
Sociologia. A prova escrita será aplicada no dia 28
de julho de 2021 às 19h, com 4h de duração e por
via remota, também, pelo Google Forms.

Link do Edital: clique aqui.

Link para Inscrições: clique aqui.

No último mês de maio foi Publicado o Edital nº
013/2021 de seleção para ingresso no Programa
de Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em
Ciências Jurídicas, Turma 2021, oferecendo 10
(dez) vagas para duas linhas de pesquisa: “Os
direitos da personalidade e seu alcance na
contemporaneidade” e “Instrumentos de
efetivação dos direitos da personalidade”.

As inscrições acontecem do dia 01 de junho a 25
de julho de 2021, por via digital, com entrega
física apenas pelos candidatos aprovados, os
documentos necessários se encontram no artigo
4º do Edital e deverão ser enviados no formato
PDF, até às 23:59 do dia 25 de julho, pelo Google
Forms: clique aqui.

Revista de Estudos Empíricos em Direito

A Revista de Estudos Empíricos em Direito
aceita trabalhos de diferentes disciplinas e
perspectivas metodológicas, desde que se
enquadrem em sua linha editorial, que tem o
foco na pesquisa empírica em direito. Com
chamada de publicação continuada. Trata-se
de uma revista com classificação Qualis
B1/CAPES.

Informações: clique aqui.

https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/issue/view/2500
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes
https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2021/06/EDITAL-013.2021_MESTRADO_-PPGCJ_TURMA_2.2021.pdf
https://vestibular.unicesumar.edu.br/lyceump/PS-MESTRADO/pseletivo.asp?PROCESSOSELETIVO=MES2021_2_CJ
https://forms.gle/FqtACts5tUVrkwri7
https://reedrevista.org/reed/about
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7ª Conferência da Advocacia Paranaense

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021 irá acontecer na cidade de Foz do Iguaçu a 7ª 
Conferência Estadual da Advocacia, que terá como tema central os novos desafios que a 
Advocacia enfrentará nas próximas décadas. Serão mais de 20 painéis com mais de 60 

subtemas, com a participação de juristas de todo o país.

Para maiores informações: clique aqui.

TIAGO CAPPI JANINI

▪ DOUTOR EM DIREITO PELA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO PAULO 

(2014);

▪ MESTRE EM DIREITO PELA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO PAULO 

(20080;

▪ GRADUADO EM DIREITO 
PELA FUNDAÇÃO DE 

ENSINO EURÍPIDES SOARES 
DA ROCHA (2001);

▪ COORDENADOR E 
PROFESSOR NO PROGRAMA 
DE MESTRADO ACADÊMICO 

EM DIREITO NO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO SALESIANO 

DE SÃO PAULO (UNISAL), 
UNIDADE EDUCACIONAL DE 

LORENA;

▪ TEM EXPERIÊNCIA NA ÁREA 
DE DIREITO, COM ÊNFASE 
EM DIREITO DO ESTADO, 
ATUANDO NAS ÁREAS DE 

CONCRETIZAÇÃO DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS, 

DIREITOS DIFUSOS E 
COLETIVOS.

Evento - XIII Jornadas Brasileiras de Direito Processual

Nos dias 26 a 28 de setembro de 2021 irá ocorrer na cidade de Gramado/RS a XIII Jornadas 
Brasileiras de Direito Processual, evento online que contará com a participação de Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, dentre outros juristas de renome 
nacional e internacional. Temas como Soluções autocompositivas atípicas e Dispute boards, 

Inteligência artificial e processo, dentre outros, serão abordados no encontro.

Para maiores informações: http://jornadasibdp.com.br/index.php

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos nossos aniversariantes do mês de junho (Mestrandos/Doutorandos), são eles:

• Bruna Becari de Almeida, dia 04 de junho

• Mariana Della Torre Real, dia 08 de junho

• Maria Clara Marussi Silva, dia 09 de junho

• Diego Fernando Monteiro da Silva, dia 13 de junho

• Diogo Valério Felix, dia 18 de junho

VOCÊ SABIA?

QUE O PPGCJ UNICESUMAR POSSUI UM CANAL DE COMUNICAÇÃO DO MESTRADO E 
DOUTORADO – UNICESUMAR COM A COMUNIDADE – “YOUTUBE” COM MAIS DE 25 VÍDEOS 

DISPONÍVEIS?

O projeto apresenta relevância acadêmica ante o envolvimento dos discentes em debates de
temas atuais, envolvendo as temáticas de pesquisa desenvolvidas nos programas que,
consequentemente coincide com os anseios da sociedade em compreender decisões
controvérsias do Supremo Tribunal Federal, Tribunais Estaduais e Fórum municipal, cujo
assunto envolve os direitos da personalidade. Com o projeto, espera-se obter como
resultado, a participação da sociedade em questionamentos aos docentes convidados,
interação nos debates, garantindo a informação técnico-jurídica. Ademais, a gravação dos
debates ao vivo resultará em uma imensa fonte de referências teóricas para as pesquisas
desenvolvidas no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da Unicesumar, bem como de
outras universidades que tenham interesse nas temáticas debatidas.

Mais informações clique aqui.

https://conferencia.oabpr.org.br/
http://jornadasibdp.com.br/index.php
https://www.unicesumar.edu.br/presencial/projetos-de-extensao-mestrado/ciencias-juridicas/canal-de-comunicacao-do-mestrado-e-doutorado-unicesumar-com-a-comunidade-youtube/

