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CHAMADA DE ARTIGO

CHAMADA DE ARTIGOS: OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO

Revista Eletrônica de Direito do Centro
Universitário Newton Paiva (Qualis B1):
Tem por missão publicar artigos inéditos que
tenham aderência à análise crítica do Direito,
sob uma perspectiva interdisciplinar de
estudo, no contexto do Estado Democrático
de Direito.

Para mais informações clique aqui

Revista Internacional de Direito e
Literatura (Qualis A2): A Revista
ANAMORPHOSIS - Revista Internacional de
Direito e Literatura tem por objetivo
divulgar artigos nacionais e estrangeiros,
originais e inéditos, oriundos de pesquisas
voltadas à produção de um conhecimento
interdisciplinar na área de estudos e
investigações em Direito e Literatura.

Para mais informações clique aqui

JAMILLE 
BERNARDES DA 

SILVEIRA OLIVEIRA 
DOS SANTOS

Advogada. Mestra em 
Ciências Jurídicas pela 
Universidade Cesumar
- UNICESUMAR (Bolsa 

CAPES/PROSUP). 
Especialista em Direito 
e Processo Penal pela 

Universidade 
Paranaense -

(UNIPAR). Graduada 
em Direito pela 

mesma instituição 
(Bolsa ProUni). 

Pesquisadora no ramo 
dos Direitos da 
Personalidade, 

Gênero e Sexualidade, 
Teorias Feministas, 
Direitos Humanos e, 

Ciências Penais. 
Integrante do Grupo 

de Pesquisa 
"Reconhecimento e 

Garantias dos Direitos 
da Personalidade".

DEPOIMENTO:

“O Mestrado foi uma 
experiência incrível, 

cresci muito enquanto 
acadêmica e 

profissional, mas 
sobretudo, como ser 
humano. Venho de 

origem muito humilde, 
minha família e eu já 

dependemos de 
doações de alimentos 

e roupas para 
conseguirmos nos 

manter, então, obter 
uma educação de 

nível superior, ainda 
mais um Mestrado, é 

motivo de muito 
orgulho para mim e a 

prova de que não 
devemos desistir dos 

nossos sonhos. Minha 
paixão pela academia 
é tal, que hoje, além 
de advogada, atuo 

como mentora 
acadêmica, prestando 

serviços 
personalizados para 

alunos da pós-
graduação stricto 

sensu, auxiliando no 
levantamento de 

referências 
bibliográficas e no 

suporte para a 
elaboração de 

projetos, artigos e 
dissertações. Fui 
bolsista CAPES 

durante o Mestrado e, 
por conta disso, passei 

dois anos dedicada 
apenas à pesquisa, o 
que me permitiu uma 
imersão nos estudos e 
me proporcionou um 
leque muito rico de 
conhecimento. Sou 

apaixonada pela linha 
de pesquisa em 

direitos da 
personalidade, 
ofertada pelo 
Programa de 

Mestrado e Doutorado 
da UniCesumar, e 
muito grata pela 

oportunidade de ter 
trabalhado esses 

direitos associados 
aos estudos de gênero 
e sexualidade durante 
a minha dissertação, a 

qual versou sobre o 
reconhecimento das 
pessoas intersexo. 
Meu conselho para 

quem está cursando o 
Mestrado é: 

Aproveite! Você está 
vivendo uma 

experiência única e 
enriquecedora e é seu 
dever extrair o melhor 

disso!”.

EDIÇÃO DE SETEMBRO/2021

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Cesumar
(UNICESUMAR) informa que em breve abrirá processo seletivo para o 

preenchimento das vagas de Mestrado e Doutorado das turmas de 2022. O 
edital contendo todas as informações será divulgado em outubro de 2021. 

Revista Direito Público (Qualis A1):
A Revista Direito Publico (RDP) está com a
Agenda aberta de chamadas para submissão
de artigos para os Dossiês Temáticos no ano
de 2022. O Dossiê̂ Temático "Liberdade de
expressão e esfera pública digital: um balanço
do Marco Civil e a próxima agenda" está
recebendo artigos - Prazo de submissão: 01
de julho a 30 de setembro de 2021.

Para mais informações clique aqui

O III Congresso de Direitos Humanos e Novos Paradigmas do Direito, 
promovido pelo Centro Universitário UniFatecie, prestará homenagem ao Prof. 

Dr. Carlos Alexandre Moraes

O saudoso Prof. Dr. Carlos Alexandre Moraes, docente do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Cesumar (UNICESUMAR),
faleceu em março de 2021, vítima de complicações decorrentes da COVID-19,
deixando um grande legado acadêmico, que tem sido lembrado e
homenageado pelas Instituições nas quais lecionou.

O III Congresso de Direitos Humanos e Novos Paradigmas do Direito será
realizado in memorian do Prof. Carlos, que foi Coordenador do Curso de
Direito do Centro Universitário UniFatecie, em Paranavaí/PR.

O evento será realizado na Semana Jurídica da UNiFatecie, entre os dias 27 de
setembro e 1º de outubro de 2021, com palestras e apresentação de trabalhos
científicos.

Inscrições: de 25 de agosto a 17 de setembro de 2021, por e-mail, seguindo as
áreas de concentração:
GT 1 - Ciências Criminais (gtcriminalunifatecie@gmail.com);
GT 2 - Direito Público (gtpublicounifatecie@gmail.com)
GT 3 - Direito Privado (gtprivadounifatecie@gmail.com).

Revista Eletrônica de Direito do Centro
Universitário Newton Paiva (Qualis B1):
Tem por missão publicar artigos inéditos
que tenham aderência à análise crítica do
Direito, sob uma perspectiva interdisciplinar
de estudo, no contexto do Estado
Democrático de Direito.

Para mais informações clique aqui

Revista Direito e Liberdade (Qualis B1):
Destina-se a divulgar trabalhos de cunho
acadêmico que versem sobre temas de
Direito em suas 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 de Estudos Empíricos em Direito
(Qualis B1):
A Revista de Estudos Empíricos em Direito
(REED) visa fomentar e divulgar a produção
de pesquisas empíricas das mais diversas
áreas do conhecimento que dialoguem
diretamente com a área jurídica.

Para mais informações Clique aqui

SEQUÊNCIA - Estudos Jurídicos e Políticos
(Qualis A1):
A Revista Seqüência - Estudos Jurídicos e
Políticos, do Curso de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina, tem como missão publicar
estudos jurídicos e políticos, enfatizando as
seguintes temáticas: Direito; Estado e
Sociedade; Teoria e História do Direito e
Direito das Relações Internacionais.

Para mais Informações clique aqui

https://revistas.newtonpaiva.br/redcunp/sobre/
http://seer.rdl.org.br/index.php/anamps/about
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/index
https://revistas.newtonpaiva.br/redcunp/sobre/
http://ww2.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/about
https://reedrevista.org/reed/about
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/about/submissions
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VII Congresso Brasileiro de Direito Penal

O VII Congresso Brasileiro de Direito Penal contará com palestras de 
professores nacionais e grupos de trabalho com apresentação de artigos 

científicos. O evento objetiva a reunião de professores, alunos de pós-
graduação e pesquisadores para a discussão dos resultados dos seus trabalhos 

e a troca de conhecimento e experiências. É uma oportunidade excepcional 
para a apresentação e publicação de estudos científicos inéditos.

Para mais informações, clique aqui

VALÉRIA JULIÃO 
SILVA MEDINA

• Pós-Doutoranda em 
Direito pela 
Universidade 
Cesumar
(UNICESUMAR); 
Bolsista CAPES;

• Doutora (2017) e 
Mestra ( 2004) em 
Direito pela 
Universidade 
Estácio de Sá;

• Graduada em 
Direito pelo Centro 
Universitário 
Moacyr Sreder
Bastos, MSB (2001);

• Participou do 3°
Curso Intensivo de 
Direito de Família 
na Universidade de 
Coimbra, UC, 
Portugal (2016);

• Lecionou no curso 
de Direito em 
diversas instituições 
pelo país;

• Foi designada pela 
Presidente Leila 
Mariano, por meio 
da Portaria 
076/2015, para 
exercício da função 
de Juíza Leiga do 
TJRJ, junto ao XVI 
Juizado Especial 
Cível da Capital, 
Regional de 
Jacarepaguá, a 
partir de 
12/01/2015;

• Foi coordenadora e 
professora de 
cursos de Pós-
Graduação lato 
sensu em prática 
processual civil, 
com ênfase no novo 
Código de Processo 
Civil, em convênio 
com a Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB), ano de 2016;

• É revisora da 
Revista Jurídica 
Cesumar;

• Autora da obra: 
Processo de Família 
e o novo CPC. 
Curitiba: Jaruá, 
2017;

XVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional

O XVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional será realizado nos dias 
26 a 28 de maio de 2022 e contará com palestrantes de renome internacional, 

tendo como homenageado o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto 
Barroso.

Para mais informações, clique aqui

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

• Wanderson Fortunato Loiola Silva    06 de setembro
• Juliana Ferrarini                                    09 de setembro
• Thais Andressa Carabelli 10 de setembro
• Sandfredy Tavares Gurgel                   11 de setembro
• Daniely Cristina da Silva Gregório      15 de setembro
• João Vitor Coneglian Pavan                 17 de setembro
• Silvio Luis Cordeiro Júnior                 20 de setembro
• Aimee Bortollo Petrocelli 29 de setembro
• Walter Lucas Ikeda                                20 de setembro 

BANCAS PROGRAMADAS – MESTRADO E DOUTORADO

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, em nível de
Mestrado, torna pública a Banca de Defesa do mestrando Washington Aparecido Pinto -
ingresso em 2020, no dia 17 de setembro de 2021, às 14h, acesse o link.

Título do Trabalho: “Saúde como direito da personalidade em tempos de pandemia:
estudo de caso da formulação e avaliação de uma política pública no Município de
Paranavaí-PR”

Evento - XIV Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência O XII 
EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica

O I Congresso sobre Capitalismo Humanista Feminino será realizado no dia 10 
de dezembro de 2021, em formato presencial e virtual, por meio da 

plataforma eletrônica utilizada pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE). O 
evento abordará as dimensões do empoderamento feminino e o 

desenvolvimento do Estado em face da Agenda Global 2030, da Organização 
das Nações Unidas, que elenca como uma de suas metas a busca da equidade 
de gênero e o empoderamento de meninas e mulheres. A chamada de artigos 

para submissão englobará os seguintes grupos temáticos: a) O capitalismo 
humanista e o direito das mulheres; b) A empresa e a equidade de gênero; e c) 

A dimensão jurídica e econômica do empoderamento feminino.

Para maiores informações clique aqui

https://congressopenal.com.br/
https://congressosebec.com.br/
meet.google.com/xzz-enci-cxb
http://docs.uninove.br/arte/links/ppgd/index.html?_ga=2.215119255.1851943440.1631658518-1621167983.1631658518

