
PPGCJ DIVULGA EDITAL COM VAGAS REMANESCENTES PARA A TURMA DE 
MESTRADO DE 2022

ALUNO EGRESSO

EGRESSO DO PPGCJ LANÇA OBRA SOBRE PRECEDENTES JUDICIAIS NO  
MBITO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

SUELEN MAIARA DOS 
SANTOS ALÉCIO

Doutoranda em 
Ciências Jurídicas com 
ênfase em Direitos da 

Personalidade pela 
UNICESUMAR;

Bolsista PROSUP/CAPES 
do Programa de 
Suporte à Pós-
Graduação de 

Instituições de Ensino 
Particulares (Módulo 

Taxas); 

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 por meio 
da bolsa 

PROSUP/CAPES do 
Programa de Suporte à 

Pós-Graduação de 
Instituições de Ensino 
Particulares (Módulo 
Taxas) (2019-2020); 

Pós-graduada em 
Direito Civil pelo Centro 
Universitário Leonardo 

da Vinci - Uniasselvi
(2019-2020); 

Pós-graduada em 
Docência no Ensino 

Superior pelo Centro 
Universitário Leonardo 

da Vinci - Uniasselvi
(2019-2020); 

Graduada e Bacharel 
em Direito pela 

Universidade 
Paranaense - UNIPAR 

(2014/2018); 

Advogada na área do 
Direito do Consumidor;

DEPOIMENTO:
“Por meio do 

Programa de Mestrado 
e Doutorado em 

Ciências Jurídicas da 
Unicesumar foi possível 

cursar e concluir o 
Mestrado. Foi uma 

experiência incrível que 
me proporcionou 

crescimento 
profissional, acadêmico 

e social. A troca de 
experiências e o 

contato com 
professores e 

pesquisadores foi 
importantíssima, 
principalmente a 

capacitação da minha 
orientadora Prof. Dra. 
Cleide Fermentão. Foi 

no Mestrado que 
concretizei o desejo de 
lecionar, conheci uma 
nova área: os direitos 

da personalidade e 
todos os demais 
conteúdos que se 

entrelaçam com estes 
direitos. Ao cursar 

disciplinas 
disponibilizadas pelo 

programa pude 
descobrir minha paixão 
pelo tema pessoas em 

situação de rua. Foi 
com base neste grupo 
que escrevi a minha 
dissertação: “Análise 

da desigualdade social 
e a violação da 

dignidade humana das 
pessoas em situação de 

rua pelo desrespeito 
dos direitos da 

personalidade”. Nesta 
segunda fase que se 

inicia, estou disposta a 
aprender mais, me 

aprofundar nos temas 
iniciados no Mestrado, 
conhecer novos campos 
de pesquisa e me abrir 

para o que o 
Doutorado e a todas as 
demais oportunidades 
que o programa tem 
para me desafiar”.

EDIÇÃO DE FEVEREIRO/2022

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade
Cesumar está com edital aberto para o preenchimento de vagas
remanescentes para ingresso na turma de 2022 do Mestrado. O prazo para a
inscrição é até o dia 4 de fevereiro de 2022. A prova escrita será realizada no
dia 8 de fevereiro de 2022, na modalidade virtual.

Para mais informações clique aqui

O Egresso Joelson Junior Bollotti é Mestre em Ciências Jurídicas pelo nosso
PPGCJ/UNICESUMAR e recentemente lançou a obra “A Coisa Julgada
Previdenciária por Ausência de Prova e os Precedentes Vinculantes”, que aborda
a valorização dos precedentes judiciais no Brasil, que desde a chegada do Código
de Processo Civil de 2015 adotou alguns princípios da commom law no Direito
Previdenciário.

O Editorial do Boletim Informativo conversou com o autor:

Editorial: A obra trata de assuntos ainda controvertidos no Brasil. Como
ocorreu o processo de escolha do tema?

Joelson: Procurei um assunto que não ensejasse uma discussão puramente
descritiva, mas que tivesse uma ideia original e uma problematização nova. Em
todo o livro busco fazer uma análise analítica e argumentativa, com respostas
claras às questões definidas. As questões encontram-se desde a introdução do
trabalho e as respostas no corpo do trabalho com ênfase na conclusão.

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

Joelson: Procuro trazer uma contribuição efetiva quanto aos assuntos tratados,
buscando ser original e trazendo uma identidade ao livro, sem fazer uma mera
compilação de textos que não sirva à Ciência Jurídica. Trago exemplos práticos
acerca dos institutos jurídicos analisados e apresento casos concretos de
jurisprudência que negaram ou que reconheceram tais institutos. Espero que
gostem da leitura e me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas e
conversar sobre o livro. Forte abraço!

O Concurso de Artigos Científicos sobre Fortalecimento de Vínculos Familiares
em Tempos de Pandemia é uma iniciativa gerada por meio de demanda da
Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), para a premiação de até doze artigos científicos inéditos por
meio da concessão de certificados, da publicação dos artigos selecionados e
do repasse de notebooks aos(às) autores(as) dos trabalhos agraciados em
primeiro lugar em cada categoria, cujos temas tenham relação com a área de
pesquisa em família.

As inscrições dos trabalhos deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do
dia 01 de fevereiro de 2022 até às 23h59min do dia 31 de março de 2022,
horário de Brasília.

CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS FAMILIARES EM TEMPOS DE PANDEMIA

https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2021/12/EDITAL_MESTRADO_-PPGCJ_TURMA_2022-VAGAS-REMANESCENTES.pdf
https://pcsnf.capes.gov.br/
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Raíssa Arantes Tobbin
Suelen Maiara dos Santos Alécio

CONGRESSO THEMIS 2022
O Congresso Themis reunirá renomados pesquisadores e pesquisadoras de
várias instituições e universidades brasileiras para debater os principais
problemas e desafios no Processo Constitucional brasileiro, tendo em
vista, especialmente, a circunstância de estar em fase de elaboração um
Código de Processo Constitucional no país. Com isso, pretende-se
construir um novo espaço de debates avançados para refletir sobre o
funcionamento da jurisdição constitucional, sua prática decisória, agir
estratégico, ativismo judicial, legitimidade democrática e, sobretudo, sua
importância na proteção de direitos fundamentais.

Para mais informações, clique aqui

VLADMIR OLIVEIRA 
DA SILVEIRA

 Pós-Doutor em 
Direito pela 

Universidade 
Federal de Santa 
Catarina – UFSC 

(2009);

 Doutor em Direito 
pela Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo (2006);

 Mestre em Direito 
pela Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo (2003);

 Graduação em 
Direito em (1997) e 

Graduação em 
Relações 

Internacionais pela 
mesma 

Universidade 
(2000);

 Professor Titular em 
Direitos Humanos 
da Universidade 
Federal de Mato 

Grosso do Sul; 

 Foi Coordenador do 
Programa de 
Mestrado em 

Direito da UNINOVE 
(2011-2016);

 É Professor da 
Pontifícia 

Universidade 
Católica de São 
Paulo – PUC/SP;

 Foi Secretário-
Executivo (2007-

2009) e Presidente 
(2009-2013) do 

Conselho Nacional 
de Pesquisa e Pós-

Graduação em 
Direito – CONPEDI;

 Consultor ad hoc 
para a CAPES/MEC, 
o CNPq, a FAPEMIG 
e a FUNDECT/MS;

 Foi membro do 
Comitê da Área do 

Direito da 
CAPES/MEC (2008-

2010), Comitê 
Técnico Científico da 
CAPES/MEC (2002-
2005) e Conselho 

Superior da 
CAPES/MEC (2005-

2006);

 Foi membro da 
Comissão de Altos 
Estudos do Centro 

de Referência 
Memórias 

Reveladas (2011-
2014);

 Na advocacia tem 
experiência na área 
de Direito de Defesa 

do Consumidor e 
Direito Público, com 

ênfase em Direito 
Administrativo, 
Constitucional, 
Educacional e 

Tributário;

CONGRESSO INTERNACIONAL: SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES: 
BETWEEN CONSTANT/ STATIC AND

CHANGING/ CHANGE

Estudar a problemática das ciências sociais e humanas com todas as suas
variáveis para analisar o fenômeno relacionado a esses campos é bastante
difícil. É por isso que; os pesquisadores acharam muito importante resolver
essa complexidade ou pelo menos tentar esclarecê-la; uma vez que esses
fenômenos refletem em diferentes níveis políticos, econômicos, culturais e
sociais. Neste contexto; uma série de contribuições surgiram para
desenvolver uma compreensão crítica e epistemológica para as inúmeras
questões de pesquisa. Este seminário visa definir uma metodologia para
estudar ciências sociais e humanas o mais longe possível da subjetividade;
pois a escolha de uma boa metodologia facilita o processo de extrapolar o
fenômeno social e verificar suas hipóteses de forma científica para explicá-
lo, encontrar soluções para ele e predizê-lo.

Para mais informações, clique aqui

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

RHAQUEL TESSELE                                             12 de fevereiro
LUÍS GUSTAVO CANDIDO E SILVA                      13 de fevereiro
THAINÁ KARINY DE OLIVEIRA MENDONÇA      15 de fevereiro
ISABELA BURALI BERGAMASCO              23 de fevereiro

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

Revista Derechos y Libertades (Qualis B1):
A Revista Derechos y Libertades é uma revista
de Filosofia do Direito e Direitos Humanos
fundada por Gregorio Peces-Barba, em 1993.
Seu objetivo é constituir um fórum de
discussão e análise em relação aos problemas
teóricos e práticos dos direitos humanos. A
partir das diferentes perspectivas pelas quais
podem ser analisadas, dentre as quais se
destaca a Filosofia Jurídica.

Para mais informações: clique aqui

Revista Meritum (Qualis B1):
A Revista Meritum convida pesquisadores a
submeterem artigos inéditos sobre questões
envolvendo o Processo e o Direito
Constitucional. Pretende-se, assim, fazer com
que o “Dossiê temático” preste especial
homenagem ao Professor Dr. José Alfredo de
Oliveira Baracho que no Brasil foi precursor do
estudo do modelo constitucional do processo
e que em 1984 publicou a pioneira obra
"Processo Constitucional".

Para mais informações: clique aqui

Revista Eletrônica Direito e Sociedade 
(Qualis B1)
A Revista Eletrônica Direito e Sociedade
(REDES) possui Qualis B1 e 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.

Para mais informações: clique aqui

Revista de Estudos Empíricos em Direito 
(Qualis A1):
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

Revista Argumenta Journal Law (Qualis
B1):
O periódico destina-se à publicação de
textos originais de Ciências Jurídicas,
Ciências Sociais Aplicadas e Ciências
Humanas que estejam dentro de suas
linhas editoriais, com o propósito de
difundir, nacional e internacionalmente, as
reflexões dos pesquisadores de temas
relacionados à Justiça e à Exclusão Social.

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

https://www.sympla.com.br/congresso-themis-de-processo-constitucional__1395584
https://icshrs.com/wp-content/uploads/2021/08/Forum-paper.pdf
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/DYL/about#acercade1%22
http://revista.fumec.br/index.php/meritum/index
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/about/submissions
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta
http://seer.rdl.org.br/index.php/anamps/about

