
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO E DOUTORADO ALUNO EGRESSO

DOUTORANDO DO PPGCJ MINISTRA PALESTRA EM MOÇAMBIQUE

ANA ELISA SILVA 
FERNANDES VIEIRA

Doutoranda em 
Ciências Jurídicas com 
ênfase em Direitos da 

Personalidade pela 
UNICESUMAR;

Bolsista no Programa 
de Suporte à Pós-

Graduação de 
Instituições de Ensino 

Particulares 
PROSUP/CAPES 

(módulo Bolsa) pelo 
Programa de Pós-

Graduação em 
Ciências Jurídicas na 

UNICESUMAR;

Membra do Grupo de 
Pesquisa do CNPq: 
Políticas Públicas e 

Instrumentos Sociais 
de Efetivação dos 

Direitos da 
Personalidade

Mestre em Ciências 
Jurídicas com ênfase 

em Direitos da 
Personalidade pela 

UNICESUMAR;

Pós-graduada em 
Direito Civil e 

Educação a Distância: 
Gestão e Tutoria pelo 
Centro Universitário 
Leonardo da Vinci -
Uniasselvi (2019-

2020);

Graduada no Curso de 
Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica 

do Paraná (2014-
2018);

DEPOIMENTO:
“O Programa de 

Mestrado em Ciências 
Jurídicas da 

Unicesumar trouxe 
inúmeras mudanças 

em minha vida 
profissional. O contato 
direto com excelentes 

professores e as 
experiências trocadas 

durante os anos de 
Mestrado 

enriqueceram minha 
jornada como 

pesquisadora e 
profissional do Direito. 
A oportunidade de ter 

sido bolsista pela 
CAPES trouxe-me 

grande aprendizado. 
Como bolsista pude 

participar de 
Congressos e publicar 

artigos em revistas 
científicas sobre o 

tema de minha 
dissertação, 

intitulada: “O resgate 
da dignidade humana 

e a proteção dos 
direitos de 

personalidade na 
família pós-moderna 

por meio da 
pacificação do conflito 
familiar judicializado”, 

sob orientação da 
Prof. Dra. Cleide 

Aparecida Gomes 
Rodrigues Fermentão. 

Após o término do 
Mestrado, senti que 
deveria continuar na 
pesquisa e, sabendo 

da excelente 
reputação do 

programa e dos 
professores, realizei o 
processo seletivo do 

Doutorado em 
Ciências Jurídicas na 
Unicesumar, sendo 
atualmente bolsista 

pela CAPES, de modo 
que posso aprofundar 
os estudos em outros 

temas sobre os 
direitos de 

personalidade.

EDIÇÃO DE DEZEMBRO/2021

Já está disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas da Universidade Cesumar (UNICESUMAR) o resultado do processo
seletivo para o preenchimento das vagas referentes às turmas de Mestrado e
Doutorado de 2022.

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas parabeniza os aprovados
e deseja imenso sucesso durante o curso!

Período de matrícula: 14 a 16 de dezembro de 2021.

Resultado do Processo Seletivo - Mestrado clique aqui
Resultado do Processo Seletivo - Doutorado clique aqui

Editorial: Como sua pesquisa no Doutorado do PPGCJ da Unicesumar
contribuiu para a apresentação?

Rodrigo: A pesquisa no Doutorado foi essencial, pois a palestra versou sobre
um dos temas centrais da tese, sob orientação do Dr. José Sebastião de
Oliveira. Realizei a exposição de parte da pesquisa, guardando o ineditismo,
estrategicamente, para a banca de defesa. A pesquisa versa sobre os direitos
de personalidade no âmbito digital, a proteção por meio do anonimato digital,
bem como a classificação da quarta expressão dos direitos de personalidade,
fragmentados pela web interoperável e imersiva. A temática foi recepcionada
com grande valia pelos amigos moçambicanos, pois Moçambique encontra-se
justamente na expansão de tecnologia e exploração de minerais de fontes
energéticas, inclusive com a exploração fomentada por investimentos
criptoativos. A percepção da quarta expressão dos direitos de personalidade,
que transcende a materialidade, proporciona de forma dimensional um novo
formato de vulnerabilidade, instigando reflexões sobre novas tutelas, que hoje
não são consagradas pelo ordenamento jurídico brasileiro, porém, no direito
comparado, iniciou-se reflexão sobre a personality, porém, ainda muito
principiológica e sem conhecimento profundo em trilhas de programação que
permitam instruir a devida tutela do novo mundo que nos espera. Fui
convidado pela professora de Direito Civil e Empresarial do Curso de Direito do
Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique – ISCTEM, Prof.
Xhlonipa Ndimande, em comemoração aos 20 anos da instituição. Nessa
oportunidade tivemos a participação ativa de professores e alunos, que ao
final contribuíram com intervenções em formato de perguntas e/ou reflexões.

O Doutorando Rodrigo Saldanha, orientando do Prof. Dr. José Sebastião de
Oliveira, da turma de 2019, foi convidado para palestrar no Instituto Superior de
Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM), falando um pouco sobre sua
pesquisa no Doutorado em Ciências Jurídicas da UNICESUMAR para os alunos do
Curso de Direito. Para explicar melhor esse convite, Rodrigo conversou com o
Editorial do Boletim Informativo:

Editorial: Como aconteceu o convite para essa palestra?

Rodrigo: “O convite ocorreu em virtude de uma reunião de Direito Empresarial,
quando meu escritório representava uma startup com sede em Maringá, para
a viabilidade de expansão no continente africano. Nesta oportunidade, após
diversas reuniões com um dos principais escritórios de Maputo, Moçambique,
encontrei advogados que também são professores de instituições daquele país.
Foi um momento de troca de experiências, em que falamos da docência,
oportunidades, dificuldades, bem como pude apresentar a temática central do
programa de Doutorado da Unicesumar e um pouco a tese que estou
desenvolvendo desde o ano de 2019”.

https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2021/12/EDITAL-RESULTADO-FINAL-PPGCJ-2022.pdf
https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2021/12/EDITAL-RESULTADO-FINAL-DOUTORADO-2022.pdf
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FENALAW 2022
O Fenalaw 2022, maior congresso para o Mercado Jurídico da América
Latina, acontecerá nos dias 19 a 21 de outubro de 2022. Contará com a
participação de diretores, gerentes, supervisores, coordenadores e
analistas de departamento jurídico de grandes, médias e pequenas
empresas, além de advogados, sócios, presidentes, vice-presidentes e
diretores de escritórios de advocacia de grande, médio e pequeno porte.
Mais de 80 marcas nacionais e internacionais demonstram seus produtos,
serviços e tecnologias. Há mais de 10 anos a Fenalaw vem se consolidando
como o principal ponto de encontro dos profissionais do mercado jurídico,
reunindo os principais players do segmento para demonstrar seus
produtos, soluções e tecnologias, além de ser a maior plataforma de
conteúdo para este mercado.

Para mais informações, clique aqui

ALEXANDER 
RODRIGUES DE 

CASTRO

▪ Pós-Doutor em 
Direito pela 

Westfälische
Wilhelms

Universität Münster 
(Alemanha) e pela 
Freie Universität

Berlin (Alemanha);

▪ Doutor em Teoria e 
História do Direito 

pela Università degli
Studi di Firenze 

(Florença, Itália);

▪ Mestre em Teoria e 
Filosofia do Direito 
pela Universidade 
Federal de Santa 
Catarina (UFSC);

▪ Graduado em 
Direito pela 

Universidade 
Estadual de Maringá 

(UEM);

▪ Foi pesquisador 
visitante no Centro 
di Studi per la Storia

del Pensiero
Giuridico Moderno 
da Università degli
Studi di Firenze, no 

Institut für
Rechtsgeschichte e 
no Exzellenzcluster
Religion und Politik
in den Kulturen der 
Vormoderne und

der Moderne, 
ambos da 

Westfälische
Wilhelms -

Universität Münster 
(Alemanha), bem 

como no 
Lateinamerika -
Institut da Freie 

Universität Berlin 
(Alemanha);

▪ Também foi 
resident fellow do 
Polish Institute of
Advanced Studies
da Academia de 

Ciências da Polônia. 
Trabalhou como 

pesquisador 
(wissenschaftlicher

Mitarbeiter) no 
Institut für

Rechtsgeschichte da 
Westfälische

Wilhelms
Universität Münster. 

▪ Foi professor 
substituto na 
Universidade 

Federal de Santa 
Catarina;

▪ Professor dos cursos 
de graduação e pós-

graduação stricto 
sensu em Direito 

(Mestrado e 
Doutorado) da 
Universidade 

Cesumar. Realiza 
pesquisas na área 

de História do 
Direito, com ênfase 

sobretudo em 
História do Direito 

Penal.

VI CONGRESSO LUSOBRASILEIRO ALIENAÇÃO PARENTAL
O VI Congresso Lusobrasileiro Alienação Parental será realizado entre os dias
27 e 28 de janeiro de 2022, na Faculdade de Direito de Lisboa, em formato
online - via zoom da FDL, sob coordenação do Prof. Eduardo Vera Cruz. Será
uma ótima oportunidade de aprendizado, com o que há de melhor em
Direito de Família no cenário mundial.

Para mais informações, clique aqui

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

- SUELEN MAIARA DOS SANTOS ALÉCIO 03 de dezembro
- RENAN CICERO TANAKA DE ARAUJO CRUZ 04 de dezembro
- VICTOR HUGO FERREIRA BRITO 15 de dezembro
- LUCAS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS 28 de dezembro

BANCAS PROGRAMADAS – MESTRADO E DOUTORADO

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da
Universidade Cesumar torna pública a toda comunidade acadêmica a realização
das seguintes bancas de qualificação e defesa do PPGCJ/Unicesumar:

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

Revista Prima Facie (Qualis A1)
O periódico aborda discussões acerca de uma
compreensão aprofundada dos temas que
compõem a área de concentração “Direitos
Humanos e Desenvolvimento”, bem como as
linhas de pesquisa do Doutorado em Ciências
do Jurídicas do PPGCJ/UFPB: “Linha 1.
Direitos Sociais, Regulação Econômica e
Desenvolvimento; Linha 2 – Inclusão Social,
Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, e
Linha 3 – Teoria e História do Direito – Teoria
e História dos Direitos Humanos.
Para mais informações: clique aqui

Revista Opinión Jurídica (Qualis B1):
A Opinión Jurídica publica artigos científicos
em espanhol, inglês e português sobre as
diferentes áreas do direito e disciplinas
relacionadas. A revista é publicada
continuamente, ao final de cada semestre,
nos meses de junho e dezembro, o grupo
editorial prepara a respectiva edição.
Para mais informações: clique aqui

MESTRANDA: MARIA CLARA
THOMAZINI
TURMA: 2020
DEFESA DA DISSERTAÇÃO: “A
RESPONSABILIDADE FAMILIAR, SOCIAL
E ESTATAL PELO IDOSO EM DEFESA À
DIGNIDADE HUMANA, DIANTE DO
ABANDONO FAMILIAR E A FALTA DE
GARANTIAS SOCIAIS
CONSTITUCIONAIS”
DATA: 17.12.2021/ HORÁRIO: 10h
Clique aqui

MESTRANDA: MARIA CLARA
MARUSSI CAPRARO
TURMA: 2020
DEFESA DA DISSERTAÇÃO:
“ANÁLISE SOBRE OS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO
BRASIL E SUA EFICÁCIA, EM DEFESA
DA DIGNIDADE HUMANA”
DATA: 16.12.2021/ HORÁRIO: 10h
Clique aqui

Revista Annuaire Français de Relations
Internationales (Qualis A2)

A revista é dirigida a um público leitor com
diversos interesses e necessidades:
pesquisadores acadêmicos, cientistas forenses,
juízes e profissionais liberais. Além disso,
atinge leitores fora da comunidade jurídica e
reflete pesquisas multidisciplinares sobre
direito. Todos os campos jurídicos estão aí
representados, e um amplo espaço é dado à
crítica à lei e à reforma das instituições. A
revista publica principalmente textos em
francês, ocasionalmente em inglês.

Para mais informações: clique aqui

Revista Pensar- Revista de Ciências Jurídicas
(Qualis A1): Destina-se à 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

https://www.fenalaw.com.br/o-evento/
https://revistaalienacaopa.wixsite.com/revista
https://periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie/announcement/view/502
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/about
https://meet.google.com/wgn-whpc-sif
https://meet.google.com/bde-wcet-nmd
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/#journal-info-editorial_policy
https://periodicos.unifor.br/rpen

