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Mestre em Ciências 
Jurídicas pela 

Universidade Cesumar
(UNICESUMAR); 

Especialista em 
Docência no Ensino 

Superior pela 
Universidade Cesumar

(UNICESUMAR); 

Graduado em Direito 
pela Universidade 

Cesumar
(UNICESUMAR); 

Licenciado em 
Ciências Sociais pela 

Universidade Estadual 
de Maringá (UEM); 

Professor da Rede 
Pública do Estado do 
Paraná e Professor 

Universitário.

DEPOIMENTO:

“Como aluno da 
Graduação em Direito 

na UniCesumar
sempre tive contato 

com a pesquisa 
científica, até porque 

muitos professores 
nos incentivavam e 

contavam suas 
experiências com a 
pesquisa científica. 

Logo no primeiro ano 
da graduação iniciei 
meu primeiro projeto 
de iniciação científica, 
o que despertou mais 
interesse ainda pela 
área acadêmica do 

Direito. Durante toda 
a graduação me vi 

envolvido em projetos 
científicos e de 

extensão, eventos que 
alimentaram cada vez 

a vontade de 
continuar na pesquisa 

acadêmica.

No final do último ano 
da graduação resolvi 

participar do processo 
seletivo para ingresso 
no mestrado e, assim, 
pude dar segmento as 

minhas pesquisas e 
percorrer o caminho 

até a docência. 
Querendo ou não, a 

pesquisa científica nos 
direciona para a 
docência e foi no 

Mestrado em Ciências 
Jurídicas que tive 

certeza do caminho 
que estava disposto a 
percorrer, tanto que 

foi por meio do 
Mestrado que pude 
iniciar a docência, 
onde tive minhas 

primeiras experiências 
em sala de aula e 

onde estou até hoje.

O Mestrado pode ser 
visto como um meio 
de viabilizar muitas 

oportunidades dentro 
da área do Direito, 

seja na docência ou no 
exercício da 

advocacia, já que o 
contato com os 

colegas, professores e 
as trocas que nos são 
possibilitadas servem 
como um mecanismos 

de construção de 
conhecimento e de 

ingresso no mercado 
de trabalho”.

EDIÇÃO DE MARÇO/2022

No mês de março de 2022 o Boletim Informativo presta homenagem ao Prof.
Dr. Carlos Alexandre Preto de Moraes, tendo em vista o seu falecimento há
um ano, em 5 de março de 2021, por complicações em razão da COVID-19. A
ausência do brilhante docente, pesquisador e autor de artigos e obras
jurídicas é sentida por todo o corpo docente e discente da Universidade
Cesumar e sua vasta contribuição humana, social e acadêmica a este
Programa de Mestrado e Doutorado é presente e manifesta.

A dedicação do Prof. Carlos Alexandre Moraes deixou um legado àqueles que
foram seus alunos e colegas de profissão. Conhecido por ser incentivador de
vários alunos e ex-alunos e pela paixão pelo Santos e o futebol. Carlos foi
professor, mas também Coordenador da graduação, aluno e amigo de muitos
na Unicesumar. Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas cabe
levar adiante sua mensagem de vida e dialogar com os textos que deixou,
preenchendo a saudade com sua lembrança e histórias.

Em março se iniciam as atividades acadêmicas do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Jurídicas do Mestrado e do Doutorado da UNICESUMAR, com
aulas e palestras com grandes juristas. Na quinta-feira, dia 10.03.2022, às
19:30, ocorrerá a Aula Inaugural, com a fala do Dr. Alessandro Hirata, que
abordará o tema “Os direitos da personalidade frente às novas tecnologias da
sociedade contemporânea”. Na sexta-feira, dia 11.03.2022, às 9h, no Bloco 7,
Sala 25, o Coordenador do PPGCJ, Dr. Dirceu Pereira Siqueira, dará boas-vindas
aos ingressantes do ano de 2022, com a apresentação do Programa, da
Coordenação, dos Docentes, das linhas e projetos de pesquisa.

Na noite de sexta-feira, a programação contará com a reunião dos Programas
de Pós-Graduação da UNICESUMAR, da UEL, da UENP, da UNIVEM e das
Faculdades Londrina, iniciando às 19h30, com a fala do Min. Edson Fachin
(STF) sobre o “Sistema Interamericano e o STF na Perspectiva dos Diálogos
Jurisdicionais”. Em seguida, às 20h30, o Coordenador Adjunto na CAPES - MEC,
Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, com o tema “Fomento Nacional e
Internacional: Caminhos e Escolhas”.
Para o evento do dia 11/30 à noite haverá certificação de 4h/atividade para
quem se inscrever pelo link: clique aqui e assinar a lista de presença.

https://faculdadeslondrina.jacad.com.br/academico/eventos/
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CONGRESSO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO 
(CBPID) 

Em março de 2022 ocorrerá o Primeiro Congresso Brasileiro de
Propriedade Intelectual e Direito. O congresso foi pensado para aprimorar
e aprofundar o estudo da Propriedade Intelectual, por meio de sua
sobreposição e outras áreas dentro do Direito. O evento ocorrerá na
cidade de Porto Alegre, contando com renomados pesquisadores da área,
que debaterão suas visões acerca dos temas escolhidos. Será de forma
presencial, com a possibilidade de modificação para a mobilidade híbrida
(eventos presenciais e online).
Data: 24 de março de 2022, 09h - 25 de março de 2022, 21h
Auditório do Prédio 40 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul - Porto Alegre/RS

Para mais informações, clique aqui

ALESSANDRO 
HIRATA

• Doutor em Direito 
pela Ludwig-
Maximilians-
Universitat

Munchen (2007);

• Graduado em 
Direito pela 

Universidade de São 
Paulo (2001);

• Foi Professor 
Assistente junto ao 
Leopold-Wenger-
Institut da Ludwig-

Maximilians-
Universitat
Munchen;

• É livre-docente em 
direito romano pela 
Universidade de São 

Paulo (2008);

• Atualmente é 
Professor Associado 

da Faculdade de 
Direito de Ribeirão 

Preto da unidade de 
São Paulo;

• Tem experiência na 
área de Direito, com 

ênfase em Direito 
Privado, Direito 
Romano, Direito 
Civil, História do 
Direito e Direito 

Comparado (Direito 
alemão). 

CAED-JUS – CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDOS EM DIREITO 
(EDIÇÃO 2022) 

O Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito ocorrerá nos dias 27
a 29 de abril de 2022. É um dos maiores congressos de reflexões e pesquisas
jurídicas interdisciplinares do mundo e desenvolve-se exclusivamente de
maneira virtual, sendo a tecnologia parte importante para o sucesso das
discussões e para a interação entre os participantes por meio de diversos
recursos multimídia.

Para mais informações, clique aqui

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

LUIZ ANTONIO INOCENTE ISRAEL 03/03
LORENA DE LIMA ROSA 04/03
VANESSA YOSHIURA 08/03
MARINA WEISS GONÇALVES 11/03
THAIS ALINE MAZETTO CORAZZA 11/03

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

Revista Journal of Democracy - (Qualis A1)
O Journal of Democracy é a principal publicação do
mundo sobre teoria e prática da democracia. Desde sua
primeira aparição em 1990, ele engajou tanto ativistas
quanto intelectuais em discussões críticas sobre os
problemas e as perspectivas da democracia em todo o
mundo. Hoje, o Journal está no centro do debate sobre
os principais desafios sociais, políticos e culturais que
enfrentam democracias emergentes e estabelecidas. A
revista inclui não apenas conjuntos de ensaios sobre
temas atuais ou países, mas também artigos que tratam
de todas as regiões do mundo. Mais informações: clique
aqui.

Revista “Em Tempo” (Qualis B1)
A Revista Em Tempo é um periódico semestral, Qualis
Capes B1, aberto à publicação de artigos inéditos da área
de Direito e também de Ciências Sociais, Humanidades,
Ciências da Computação, Tecnologias e Sistemas de
Informação, desde que dialoguem, de alguma forma, com
temas da área jurídica. Mais informações: clique aqui.

Revista Argumenta Journal Law – (Qualis B1)
A Argumenta Journal Law, de periodicidade semestral,
destina-se à publicação de textos originais de Ciência
Jurídica, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas
que estejam dentro de suas linhas editoriais (jurisdição,
direitos fundamentais e efetividade da justiça; função
política do direito e teorias da constituição e direitos e
vulnerabilidades), com o propósito de difundir, em nível
nacional e internacional, as reflexões dos pesquisadores
de temas relacionados com a Justiça e a Exclusão Social.
Mais informações: clique aqui.

Revista Justiça do Direito – (Qualis A1)
A Revista Justiça do Direito é um periódico científico
semestral que trabalha com chamadas para artigos de
“fluxo contínuo” e objetiva promover o aprimoramento
dos estudos na área do Direito, especialmente em Novos
Paradigmas do Direito, área que se apoia em duas linhas
de pesquisa: Jurisdição Constitucional e Democracia e
Relações Sociais e Dimensões do Poder. Mais
informações: clique aqui.

V ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI
A quinta edição do Encontro Virtual do CONPEDI será realizada entre os dias
14 e 18 de junho de 2022, reunindo acadêmicos de todas as regiões do
Brasil, além de convidados estrangeiros, em um ambiente 100% virtual. O
encontro terá como temática “Inovação, Direito e Sustentabilidade”, na
tentativa de promover uma perspectiva multidimensional do Direito, capaz
de incorporar os objetivos do desenvolvimento sustentável, conhecida como
Agenda 2030. A submissão de trabalhos (artigos e posters) vai do dia 7 de
março até 25 de abril de 2022.

Para mais informações, clique aqui

EVANDRA MÔNICA C. BECKER  12/03
NADINE GIRARDI ALVES 19/03
JULIANA LUIZA MAZARO 21/03
NILSON ALVES FERREIRA 22/03
JÉSSICA RIBEIRO DE CASTRO 30/03

https://www.sympla.com.br/congresso-brasileiro-de-propriedade-intelectual-e-direito---cbpid__1402865
https://www.caedjus.com/caedjus2022/
https://www.journalofdemocracy.org/about/
https://revista.univem.edu.br/emtempo/about/submissions
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/announcement/view/4
http://seer.upf.br/index.php/rjd/about/submissions
https://conpedi.org.br/2022/03/v-encontro-virtual-do-conpedi-confira-aqui-os-editais-para-submissao-de-artigos-e-posteres/

