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CHAMADA DE ARTIGO

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

Revista Justiça do Direito
(Qualis A1)

Objetiva a divulgação de trabalhos científicos 
e resultados de pesquisa relacionadas às 

linhas editoriais da revista: jurisdição 
constitucional e democracia; e relações 

sociais e dimensões de poder.

Para mais informações clique aqui 

Revista Prisma Jurídico (UNINOVE) 
(Qualis B1)

Tem por missão publicar artigos inéditos que 
tenham aderência à área do Direito e análises 

que envolvam o sistema judicial, sua 
funcionalidade, diálogos entre 

sustentabilidade e desenvolvimento no 
contexto do espaço público e privado.

Para mais informações clique aqui

BRUNA CAROLINE LIMA 
DE SOUZA 

 Mestre em Ciências 
Jurídicas pela 
Universidade 
Cesumar (Bolsista 
CAPES –
PROSUP/Modalidade 
Bolsa); 

 Advogada;

 Conciliadora do 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná; 

 Autora de artigos 
jurídicos publicados 
em Revistas Jurídicas 
e capítulos de livros.

DEPOIMENTO

A minha trajetória no 
Mestrado iniciou muito 

antes do próprio 
ingresso no Mestrado 

em Ciências Jurídicas da 
Unicesumar. Ela se 

iniciou ainda no 1º ano 
do Curso de Direito da 

mesma instituição, pois 
a primeira certeza que 
tive logo que iniciei a 
Graduação foi que eu 
gostaria de seguir a 

carreira acadêmica, o 
que me levou, à época, a 
estudar inglês para que 

ter aptidão para os 
testes de proficiência 

que a Academia exige. 
Com a finalização do 

curso de inglês, e já não 
mais trabalhando em 

período integral, 
continuei a trilhar os 

caminhos necessários 
para ingressar no 

Mestrado, sendo aluna 
pesquisadora bolsista 

(PIBIC - Bolsa 
Institucional/ ICETI) e 

não bolsista (PIC) no 4º 
ano da Graduação e 

pesquisadora bolsista 
(PIBIC/ CNPq) no 5º ano 
da Graduação. Ingressar 

no Mestrado como 
Bolsista CAPES trouxe o 

sentimento de realização 
de um sonho, e foi um 

período de muito 
crescimento profissional, 
acadêmico e pessoal na 

minha vida. Cursar o 
Mestrado, ainda mais 

como bolsista, foi 
desafiador em tantos 
aspectos e, ao mesmo 

tempo, transformador! 
Me redescobri nele 
enquanto pessoa, 

profissional do Direito e, 
principalmente, 

pesquisadora. A minha 
dissertação, intitulada 
“Audiências Públicas, 

Poder Judiciário e 
Direitos da 

Personalidade”, 
elaborada sob 

orientação do querido 
Prof. Dr. Dirceu Pereira 
Siqueira, me fez refletir 
de inúmeras formas o 

papel do Poder 
Judiciário, das 

instituições 
democráticas e dos 

direitos da 
personalidade e me 

trouxe uma maturidade 
maior na pesquisa 

acadêmica e na própria 
forma de pensar o 

Direito, aprendizado que 
carrego agora também 

na advocacia e na 
atuação como 

conciliadora do Poder 
Judiciário. O desejo de 
prosseguir na carreira 

acadêmica, sonho 
iniciado ainda na 

Graduação, continua 
forte e latente em meu 

coração!

EDIÇÃO DE AGOSTO/2021

No dia 21 de julho de 2021, Jamille Bernardes da Silveira Oliveira dos Santos, Mestre 
em Ciências Jurídicas pela Universidade Cesumar (UNICESUMAR), participou do XXIV 

Congresso Internacional de História dos Direitos Humanos da Universidade da 
Salamanca (Espanha), apresentando o trabalho "Parentalidade e gestação no sistema 
carcerário: um estudo comparado entre Brasil e Espanha”, em coautoria com Bianca 
Bernardes Reis (UNAMA/PA) e Nathália Silva do Nascimento (ESAMAZ/PA). O artigo 

também foi premiado como um dos três melhores apresentados na IV Semana 
Acadêmica do Curso de Direito da Esamaz, entre os dias 20 a 22 de maio, pela 

Universidade Esamaz (Belém-PA).

O Editorial do Boletim Informativo
conversou com o autor:

Editorial: O que motivou a escolha do
tema? O que te levou a defender o direito
à convivência familiar?

Diego Vieira: Sempre tive contato, tanto no
estágio como na pesquisa, com o Direito
das Famílias, e este tema começou a se
estruturar tendo em vista minha
insatisfação com as respostas jurídicas que
eram dadas quando o genitor não guardião
- normalmente o pai - não queria conviver
(visitar) o seu filho. Levei essa minha
angústia ao Mestrado e junto com meu
orientador decidimos explorar o tema.

Revista Horizontes Antropológicos 
(Qualis A1)

Tem como missão publicar os estudos 
antropológicos sobre as deficiências nas 
Ciências Sociais no Brasil, com chamada 
de artigos aberta para Edição n. 64 até 

30/09/2021.

Para mais informações clique aqui

Revista Quaestio Iuris – UERJ
(Qualis B1)

Destina-se a divulgar trabalhos de cunho 
acadêmico que versem sobre temas de 

Direito em diferentes áreas, como Teoria do 
Direito, Filosofia do Direito, Sociologia do 

Direito, Dogmática Jurídica, Ensino do Direito 
e História do Direito. Serão aceitos trabalhos 

que promovam o debate e a circulação de 
novidades teóricas, doutrinárias, 

jurisprudenciais e legislativas no âmbito do 
Direito, com ênfase no enfoque 

multidisciplinar dos institutos jurídicos.

Para mais informações clique aqui

Revista Meritum - Revista de Direito da 
Universidade FUMEC 

(Qualis B1)

A Revista tem por objetivo disseminar 
pesquisas que demonstrem as relações entre 
as esferas pública e privada, bem como entre 
o Estado e o mercado, a partir do paradigma 

do Estado Democrático de Direito. Com 
publicação quadrimestral, o periódico 

encontra-se vinculado ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito (PPGD) 

da Universidade FUMEC.

Para mais informações clique aqui 

Revista da Faculdade de Direito
(Qualis B1)

O periódico é voltado para a difusão de novos 
conhecimentos e para a troca de ideias entre 

pesquisadores, estudiosos, profissionais na 
prática e no desenvolvimento da Ciência do 

Direito e atividades afins. Sua publicação visa 
estimular a pesquisa e o estudo da área.

Para mais informações clique aqui

O Egresso Diego Fernandes Vieira lançou no último semestre uma obra oriunda da 
Dissertação defendida no PPGCJ UniCesumar. Diego Fernandes Vieira é Mestre em 
Ciências Jurídicas pela Universidade Cesumar e foi orientando do saudoso Prof. Dr. 
Carlos Alexandre Moraes. A obra trata de um assunto importantíssimo na área do 

Direito das Famílias, a convivência familiar e seu aspecto promocional aos direitos da 
personalidade.

Editorial: O que o leitor pode esperar
com a leitura da obra?

Diego Vieira: A obra, fruto da minha
dissertação de Mestrado, aborda de
forma ampla e atual o direito à
convivência familiar, elucidando não
apenas questões teóricas, mas também
algumas alternativas jurídicas para se
instrumentalizar e efetivar esse direito
tão fundamental às crianças e aos
adolescentes, que é o direito à
convivência familiar.

O Programa parabeniza o autor e fica
feliz com a publicação de mais uma
obra oriunda das pesquisas realizadas
na UniCesumar em prol da sociedade.

http://seer.upf.br/index.php/rjd/about
https://periodicos.uninove.br/prisma/
https://seer.ufrgs.br/horizontesantropologicos
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris
http://revista.fumec.br/index.php/meritum/issue/view/417
https://seer.ufrgs.br/revfacdir/index
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IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO COLETIVO E CIDADANIA

Desafios para a garantia da ordem democrática e dos direitos fundamentais

Para maiores informações clique aqui 

SÉRGIO TIBIRIÇÁ AMARAL 

Doutor em Sistema Constitucional 
de Garantias pela ITE (2011);

Mestre em Direito das Relações 
Públicas pela Universidade de 

Marília (1998);

Mestre em Sistema Constitucional 
de Garantias pela Instituição 

Toledo de Ensino (2003);

Especialista em interesses difusos 
e coletivos pela Escola Superior 

do Ministério Público de São 
Paulo(1999);

Graduado em Direito pela 
Faculdade de Direito de Bauru -

ITE (1981);

Coordenador do Grupo de 
Pesquisa e Iniciação Científica da 

Toledo "Estado e Sociedade", com 
publicações, no Brasil, Argentina, 
Colômbia, México e Europa, bem 
como líder de trabalhos enviados 
nas três Opiniões Consultivas do 

Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos;

Coordenador do Grupo de 
Pesquisa e Iniciação Científica da 

Toledo "Estado e Sociedade", com 
publicações, no Brasil, Argentina, 

Colômbia, México e Europa;

Coordenador da Graduação da 
Faculdade de Direito de 

Presidente Prudente (Centro 
Universitário Antônio Eufrásio de 
Toledo de Presidente Prudente);

Professor da Pós-Graduação do 
Curso de Direito Civil e Processo 

Civil na mesma instituição; 
Professor titular de Teoria Geral 

do Estado da Faculdade de 
Direito de Presidente Prudente da 

Toledo Prudente Centro 
Universitário("Antônio Eufrásio 

de Toledo") e de Direito 
Internacional Público e Direitos 

Humanos da mesma instituição;

Professor do Programa de Pós-
Graduação da Instituição Toledo 

de Ensino(ITE) -Bauru Mestrado e 
Doutorado em Sistema 

Constitucional de Garantias;

Professor orientador da 
Especialização em Direito Público 

da Universidade Estadual de 
Londrina;

Membro do Conselho Científico 
da Revista Argumenta, do 
programa de mestrado e 

doutorado da Faculdade de 
Direito do Norte 

Pioneiro(Universidade Estadual 
do Norte do Paraná);

Membro do Conselho Científico 
da Revista Argumenta, do 
Programa de Mestrado e 

Doutorado da Faculdade de 
Direito do Norte Pioneiro 

(Universidade Estadual do Norte 
do Paraná);

Membro do Conselho Editorial da 
Revista Intertemas (Presidente 

Prudente) e da Revista Intertemas
Eletrônica; 

Membro não residente da 
Asociación Colombiana de 

Derecho Procesal Constitucional; 
Membro-fundador da Asociación
Mundial de Justicia Constitucional 

e Membro Vogal para o Brasil, 
atuando principalmente nos 

seguintes temas: direitos 
fundamentais, liberdade religiosa, 

Supremo Tribunal Federal, 
direitos humanos, direitos 

fundamentais de informação e 
direito civil: participação como 
juiz no julgamento simulado da 

Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, onde foi coach das 

equipes da Toledo Prudente em 
várias edições da Inter Americana 

Human Rights Moot Court
Competition da Academy on

Human Rights and Humanitarian
e American University

Washington College of Law. 

Evento - VIII Congresso Cearense de Direito Das Famílias e Sucessões

O VIII Congresso Cearense de Direito das Famílias e Sucessões será realizado nos dias 02/09/2021 
a 03/09/2021, via plataforma Zoom, com organização pelo Instituto Brasileiro de Direito de 

Família. O evento contará com palestrantes de renome internacional. 

Para mais informações clique aqui

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos nossos aniversariantes do mês de agosto (Mestrandos/Doutorandos):

DÉBORA MORGANA CASSIANO 02 de agosto
ALESSANDRO MOREIRA COGO 07 de agosto
ILSON GOMES FERREIRA JUNIOR 11 de agosto
JULIANI BRUNA LEITE SILVA 13 de agosto
CORA KRESSIN ARRUDA DAQUINO 17 de agosto
KEVIN HENRIQUE DE SOUSA PIAI 19 de agosto
FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA 22 de agosto
VITÓRIA AMARAL 26 de agosto
MAYUME CAIRES MOREIRA 28 de agosto

ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (UNICESUMAR) APRESENTA PESQUISA EM 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O aluno de Iniciação Científica da Graduação em Direito da Unicesumar Marcos Vinicius 
Soler Baldasi realizou apresentação no II Congresso Internacional de Direito e 

Inteligência Artificial, que ocorreu entre os dias 26 e 29 de maio de 2021, organizado 
pela Skema Business School, em parceria com o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito (CONPEDI). O trabalho “Inclusão social, direitos da personalidade 
e políticas públicas: o projeto Vem Ser Protagonista como agente impulsionador” foi 

orientado pelo Prof. Dr. Dirceu Pereira Siqueira e abordado no Grupo de Trabalho 
“Administração Pública, Meio Ambiente e Tecnologia”.

III Seminário Discente do Doutorado em Direitos Humanos da Unijuí

Este evento está com inscrições abertas e acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto de 2021.
Os quatro turnos de atividades foram planejados pela comissão organizadora para oferecer um 
qualificado evento discente. A edição deste ano será em homenagem a Miguel Argemiro Soares 

Garaialdi, vítima da Covid-19 e matriculado na Turma de 2020. A transmissão das atividades 
ocorrerá pelo Canal do Programa de Pós-Graduação em Direito no Youtube clique aqui

Para mais informações clique aqui

https://revistas.unaerp.br/cbpcc
https://congressoaida.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC8zNoM7RipqeAiJj180roEw
http://bit.ly/SeminarioDiscenteDH

