
MESTRANDA REPRESENTA O PPGCJ EM EVENTO PROMOVIDO PELO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)

ALUNO EGRESSO

EGRESSO DO PPGCJ LANÇA LIVRO SOBRE TRABALHO E SEXUALIDADE 

CHAMADA DE ARTIGO

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

Revista do Direito – UNISC (Qualis A2): Tem
como objetivo disseminar o conhecimento e
reflexões relacionadas ao Direito. A Revista
do Direito possui linhas editoriais que
coincidem com as áreas de concentração do
PPGD (Mestrado e Doutorado) da UNISC -
Constitucionalismo Contemporâneo e
Políticas Públicas de Inclusão Social.
Para mais informações: clique aqui.

Pensar – Revista de Ciências Jurídicas (Qualis
A1): Objetiva a divulgação de artigos
científicos, resultados de pesquisa, ensaios,
traduções e resenhas, mediante publicação
trimestral, sob versão digital de acesso livre
pelo portal de revistas eletrônicas da Unifor.
Para mais informações: clique aqui. 

MURIANA CARRILHO 
BERNARDINELI

▪ Doutoranda em Direito 
pela Fadisp (Faculdade 
Autônoma de Direito);

▪ Mestre em Ciências 
Jurídicas pela 
Universidade Cesumar; 

▪ Professora de cursos de 
graduação e pós-
graduação; 

▪ Proprietária da Normatize 
Consultoria Acadêmica 
(Consultoria e mentoria 
para elaboração de 
trabalhos científicos e 
ingresso em programas de 
Mestrado e Doutorado); 

▪ Parecerista da Revista do 
Curso de Direito da 
Universidade Metodista 
de São Paulo;

▪ Palestrante e Advogada.

DEPOIMENTO

O Mestrado em Ciências 
Jurídicas da Unicesumar
foi um divisor de águas, 

pois me fez crescer como 
pessoa e profissional, 
transformando minha 

visão em vários 
aspectos. Sempre gostei 

da área acadêmica, 
tinha como objetivo 

profissional lecionar no 
ensino superior e, ao 

ingressar no mestrado, 
este desejo ficou ainda 
mais assente. Assim, 
novos horizontes se 

expandiram e eu decidi 
abrir minha empresa 

direcionada à 
consultoria, com o 

intuito de ensinar as 
pessoas como elaborar 
trabalhos acadêmicos, 

adequá-los às normas da 
ABNT e auxiliar na 

publicação de produções 
científicas. Também criei 

uma mentoria para 
quem pretende ingressar 

em Programas de 
Mestrado e Doutorado e 
se sente inseguro neste 

processo. No decorrer do 
mestrado, é possível 

observar a evolução do 
conhecimento para além 

da possibilidade de 
publicar pesquisas 

realizadas durante o 
curso, ressaltando que 
neste período publiquei 
artigos em congressos, 

livros e, juntamente com 
minha orientadora, a 
Prof. Dra. Leda Maria 

Messias da Silva, que eu 
admiro muito, 

organizamos uma obra 
coletiva publicada pela 
Editora LTr, a qual é de 
grande relevância na 

área de Direito do 
Trabalho. Ainda, com 

muita dedicação, 
conseguimos publicar 

um artigo em uma 
Revista Qualis A1, além 
de ter sido premiada, 

dois anos seguidos, com 
duas menções honrosas 

por banners 
apresentados no Conjuri
na cidade de Maringá-
PR. Por fim, conclui o 

mestrado, sendo minha 
dissertação intitulada 
“Dumping social e as 
lesões aos direitos da 

personalidade no meio 
ambiente de trabalho 

terceirizado”. Quando eu 
falo do Mestrado não 

estou me referindo 
somente aos conteúdos 

e disciplinas acadêmicas, 
mas também à troca de 

experiências com 
professores e colegas de 
classe, dos quais alguns 

se tornaram amigos 
para a vida. Durante os 
anos do Mestrado tive a 

oportunidade de 
conhecer professores 

com vasto conhecimento 
e humanidade, os quais 

admiro, pois são 
extremamente 

comprometidos e 
tornaram possível meu 

crescimento.

EDIÇÃO DE JULHO/2021

Alisson Silva Rosa é Mestre em Ciências
Jurídicas pela Universidade Cesumar e foi
orientando da Prof. Dra. Leda Maria
Messias da Silva.

A obra aborda as relações de trabalho sob
a perspectiva da orientação sexual dos
trabalhadores. A Equipe do Boletim
Informativo conversou com o autor e sua
orientadora.
Editorial: Como foram os debates para a
escolha do tema da obra?

Alisson: “A escolha surgiu da necessidade
de demonstrar a dignidade do ser humano
acima de qualquer aparência ou
preconceito, em dois universos em que
todos estamos envolvidos, a sexualidade e
o mundo do trabalho”.

Nos dias 1 e 2 de junho de 2021, a Mestranda Ana Maria Silva Maneta participou do 3º 
Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, evento promovido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o intuito de debater projetos que visam o implemento 
de um (ou mais) dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Poder Judiciário.

No Mestrado, a pesquisa de Ana Maria tem como eixo temático a “Adoção Segura no contexto 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, especialmente na Comarca de Maringá – sob a 

perspectiva da aplicação do ODS n° 16, da Agenda 2030”, sob a orientação da Prof. Dra. 
Daniela Menengoti Ribeiro. O Coordenador do Programa, Prof. Dr. Dirceu P. Siqueira, 

destacou a importância da participação de Ana Maria no evento, ressaltando que o Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Cesumar vem reforçando seu 

compromisso com a qualidade do ensino jurídico em nível de pós-graduação.

Revista Justiça do Direito (Qualis A1): Tem
como missão divulgar trabalhos científicos,
resultados de pesquisas relacionadas às linhas
editoriais da revista: jurisdição constitucional
e democracia; e relações sociais e dimensões
de poder. É uma publicação da Faculdade de
Direito da Universidade de Passo Fundo.
Para mais informações: clique aqui.

A obra tem como fundamento a dissertação defendida por
Alisson no Mestrado em Ciências Jurídicas da UniCesumar

Prof. Leda: “Num diálogo conjunto,
entendendo a necessidade de uma
intervenção nesta questão, face às
dificuldades de empregabilidade para os que
são, visivelmente, não-heterossexuais.
Percebemos que ainda há uma discriminação
sistêmica e que uma intervenção quanto à
integração desta minoria no meio ambiente
de trabalho seria uma forma de contribuir
para mudar esta visão no mundo do
trabalho. A pesquisa de campo desenvolvida
foi importante porque confirmou a nossa
premissa sobre essa dificuldade quanto à
integração no meio ambiente de trabalho”.

Editorial: O que os leitores podem esperar
com a leitura da obra?

Alisson: “Esperamos que a leitura
desconstrua o preconceito, que o leitor passe
a ver o outro muito além do seu gênero,
principalmente a ver o empregado na
perspectiva de sua dignidade, sendo este
avaliado pelos seus resultados e jamais pela
sua orientação sexual”.

Mais uma obra científica oriunda das
pesquisas realizadas pelos alunos e
professores do PPGCJ, que só tem a
contribuir para o respeito dos direitos da
personalidade e o desenvolvimento social.

Revista da Faculdade de Direito da UFG
(Qualis A2): Tem por missão auxiliar na
construção de um conhecimento jurídico
comprometido com a transformação da
realidade social, fomentando a reflexão
crítica fundamentada, o rigor teórico e a
maior justiça social. Registra-se que são
aceitos trabalhos sobre dogmática jurídica,
sociologia, história, filosofia, educação e
afins, desde que relacionados ao direito.
Para mais informações: clique aqui.

Revista Argumentum – UNIMAR (Qualis B1):
Com o objetivo de divulgar o conhecimento
científico e cultural da área do Direito, a
revista visa fomentar os estudos das
questões mais relevantes que envolvem o
desenvolvimento econômico, social e
ambiental e o papel desempenhado pela
empresa na busca por atender às novas
demandas da sociedade. Também estão
presentes reflexões jurídicas sobre as
relações entre o Estado e a empresa e os
desafios que se colocam para o Direito na
contemporaneidade.
Para mais informações: clique aqui.

Revista Prim@ Facie – UFPB (Qualis B1): O
periódico é voltado para o debate científico
entre as interfaces das Ciências Jurídicas e
suas mais amplas interconexões com os
Direitos Humanos e o Desenvolvimento, além
da Filosofia, Ciência Política, História do
Direito e demais áreas afins. A revista visa
propiciar debates atualizados sobre
problemas do Brasil e do mundo
contemporâneo.
Para mais informações: clique aqui.

https://online.unisc.br/seer/index.php/direito
https://periodicos.unifor.br/rpen
http://seer.upf.br/index.php/rjd/about
https://www.revistas.ufg.br/revfd/about
http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/index
https://periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie
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Evento - Iº Congresso Internacional Sobre Ensino do Holocausto e Educação em Direitos 
Humanos

O Museu do Holocausto de Curitiba, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
e a Universidade de Pernambuco (UPE), convida a todos para um momento de reflexão e 
debates acerca de diferentes e relevantes trabalhos sobre o “Holocausto e Educação em 

Direitos Humanos”. A proposta desse evento acadêmico internacional é conhecer e divulgar 
pesquisas que vêm sendo realizadas no Brasil e em outras partes do mundo e fomentar 

discussões acerca do Ensino da História do Holocausto na perspectiva de uma Educação para 
os Direitos Humanos de maneira transdisciplinar. O evento ocorrerá de forma online, por meio 
do canal no YouTube do Museu do Holocausto de Curitiba e da plataforma Zoom, entre os dias 

21 e 23 de novembro de 2021.

Para mais informações: clique aqui

SEBASTIÃO SÉRGIO DA 
SILVEIRA

▪

Pós-Doutor pela 
Faculdade de Direito da 
Universidade de 
Coimbra-Portugal 
(2011);

▪

Doutor em Direito pela 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 
(2004);

▪

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

▪

Graduado em Ciências 
Jurídicas pela 
Universidade de 
Ribeirão Preto (1984);

▪

Atualmente é o 8°
Promotor de Justiça de 
Ribeirão Preto, do 
Ministério Público do 
Estado de São Paulo;

▪

Coordenador e Professor 
Titular da Universidade 
de Ribeirão Preto;

▪

Professor Doutor da 
Universidade de São 
Paulo - FDRP/USP;

▪

Integrou, de março de 
2011 a 2016, o Comitê 
Executivo Estadual, do 
Fórum Nacional do 
Judiciário para a Saúde 
do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ;

▪

Tem experiência na área 
de Direito, atuando 
principalmente nos 
seguintes temas: 
improbidade; ação civil 
pública, meio ambiente, 
terceiro setor, saúde 
pública, infância e 
juventude, cidadania e 
processo civil.

Evento - XIV Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência

Nos dias 14 a 15 de outubro de 2021, será realizado, na cidade de Gramado/RS, o XIV 
Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência, tendo como objetivo fomentar 

estudos, reflexões e debates sobre a dimensão jurídica dos institutos de seguro, resseguro e 
previdência privada, de forma a possibilitar a ampliação e divulgação de conhecimentos 

técnicos e jurídicos próprios dessas espécies contratuais.
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Para mais informações: clique aqui

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

• 05 de julho - Matheus Ribeiro de Oliveira Wolowski
• 08 de julho – Prof. Dr. Dirceu Pereira Siqueira
• 25 de julho - Ana Maria Silva Maneta
• 29 de julho - Lucimara Plaza Tena
• 30 de julho - Marcel Ferreira dos Santos

BANCAS PROGRAMADAS – MESTRADO E DOUTORADO

TÍTULO:

AUTOR:
ORENTADOR:
DATA DEFESA/QUALIFICAÇÃO: XX/XX/XXXX

BANCA EXAMINADORA CATEGORIA
XXXXXXXXXXX PARTICIPANTE EXTERNO
XXXXXXXXXXX DOCENTE
XXXXXXXXXXX DOCENTE

TÍTULO:

AUTOR:
ORENTADOR:
DATA DEFESA/QUALIFICAÇÃO: XX/XX/XXXX

BANCA EXAMINADORA CATEGORIA
XXXXXXXXXXX PARTICIPANTE EXTERNO
XXXXXXXXXXX DOCENTE
XXXXXXXXXXX DOCENTE

GRUPOS DE PESQUISA

Nos últimos dias do mês de junho de 2021, o PPGCJ da UniCesumar, por meio dos
Grupos de Pesquisa, realizou encontros trazendo convidados externos para a difusão
do conhecimento e discussão dos temas: “Tutela Autônoma da Imagem”, com o
Prof. Dr. Leonardo Zanini (USP) e “Empresa Humanizada”, com a Prof.ª Dra. Tânia
Lobo Muniz (UEL). Os debates foram realizados respectivamente nos grupos Políticas
Públicas e Instrumentos Sociais de Efetivação dos Direitos da Personalidade e
Instrumentos Jurisdicionais de Efetividade dos Direitos da Personalidade.

Para maiores informações: clique aqui

https://www.museudoholocausto.org.br/congresso/
https://congressoaida.com.br/
https://www.unicesumar.edu.br/epcc2021/

