
PROJETO DE EXTENSÃO ALUNO EGRESSO

LANÇAMENTO DE OBRAS DE EGRESSOS DO PPGCJ 

FERNANDO 
RODRIGUES DE 

ALMEIDA

Doutor em Direito 
pela Universidade 

Cesumar
(UNICESUMAR), como 

bolsista CAPES, sob 
orientação do Prof. 
Dr. Dirceu Pereira 

Siqueira; 

Mestre em Teoria do 
Estado e do Direito 

pelo Centro 
Universitário 

Eurípides de Marília 
(UNIVEM); 

Professor de Direito 
Constitucional e 

Filosofia do Direito;

Coordenador do 
Curso de Direito da 
Faculdade Maringá.

DEPOIMENTO:

“Cheguei ao PPGCJ 
acostumado com uma 

linha de pesquisa 
muito imersa na 

Filosofia Política e 
confesso que de início 
temia se conseguiria 
ou não desenvolver a 

contento uma 
proposta original 
sobre direitos da 
personalidade. 

Entretanto, essa 
problemática adotada 

no Programa da 
UNICESUMAR foi 
justamente o que 

permitiu me 
encontrar no processo 
de pesquisa que havia 
iniciado anos antes. E 
isso só foi possível a 

partir do acolhimento, 
apoio e da aposta que 

o programa, a 
começar pelo meu 

orientador, depositou 
em mim em forma de 
confiança, passando 

pela abertura 
intelectual de diálogo 
e crítica que os outros 

professores 
ofereceram. O 
trabalho foi se 

encontrando nessa 
dialética do 

verdadeiro espaço 
acadêmico e quando 
vi estava imerso em 
uma produção nessa 
linha, que graças à 

generosidade do 
programa, ao 

defender a tese pude 
sentir que a produção 

realmente 
apresentava 

relevância no debate 
jurídico, que é o que 
sempre esperamos. 
Como optei desde o 

início por uma 
carreira 

exclusivamente 
acadêmica, os anos 

no programa 
permitiram que eu 

tivesse um 
desenvolvimento 

intelectual e crítico 
que impactou 

diretamente tanto na 
pesquisa como em 

sala de aula. Hoje, ao 
olhar para toda a 
trajetória, sinto, 

apesar do cansaço 
natural do esforço de 

uma pesquisa, a 
sensação de 

satisfação em relação 
a tudo o que pude 

absorver do 
programa”.

EDIÇÃO DE JULHO/2022

No dia 27 de junho de 2022 o projeto de extensão do Grupo de
Pesquisa “Sistema Constitucional de Garantia dos Direitos da
Personalidade” realizou uma atividade externa no Colégio Estadual
Antonio Francisco Lisboa, em Maringá/PR. Na oportunidade, a
Mestranda Ana Nerry proferiu a palestra “Como identificar um ciclo
de violência doméstica e sair dele”, sob a orientação do Prof. Dr.
Gustavo Noronha de Ávila

No dia 01 de julho de 2022 aconteceu o lançamento e a divulgação
de livros de egressos do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas no Inspira Space, no Bloco 7 da Universidade Cesumar
(UNICESUMAR). O evento contou com a participação dos autores,
seus orientadores, professores do programa, alunos e membros da
comunidade em geral.

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DO PPGCJ - 2º SEMESTRE/2022

No dia 01 de julho de 2022 saiu o resultado final do Processo
Seletivo para Ingresso no PPGCJ para os cursos de Mestrado (Edital
nº 027/2022), que contava com dez vagas, e para o Doutorado
(Edital nº 028/2022), com quatro vagas.

Os docentes, funcionários e os demais discentes do PPGCJ da
UNICESUMAR desejam boas-vindas aos aprovados para o
Mestrado: Claudia Valim Rossi, Carla Simoni Borgognoni Aquaroni,
Aléxia Marinotti, Maísa Bergo Campaner, Carmem Emanuele
Garcia Medina, Jose Milton dos Reis, Vitor Hugo Kutelak de
Oliveira, Uassi Mogone Neto, Matheus Henrique Cardoso Pereira e
Tamirez Cristina Brilhadori Ferreira, bem como para o Doutorado:
Débora Alécio, João Lucas Foglietto de Souza, Ezequiel Anderson
Junior, Juscelino Pires da Fonseca.

Link do resultado final do processo seletivo:
MESTRADO clique aqui, DOUTORADO clique aqui

https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2022/07/Edital-resultado-final-027.2022-02.2022.pdf
: https:/www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2022/07/Edital-final-028.2022-02.2022.pdf


VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DE COIMBRA: 
UMA VISÃO TRANSDISCIPLINAR

O VII Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra: uma
visão transdisciplinar será realizado pelo Ius Gentium Conimbrigae, o
Centro de Direitos Humanos sediado na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, e pelo Instituto Nacional de Pesquisa e
Promoção de Direitos Humanos, dos dias 11 a 13 de outubro de 2022,
em Coimbra, Portugal. O evento objetiva proporcionar um momento de
reflexão e de debates acerca de diferentes e relevantes problemáticas
sociojurídicas encontradas no âmbito dos Direitos Humanos.

Para mais informações, clique aqui
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XVIII CURSO DE INVERNO DE DIREITO INTERNACIONAL 

O Curso de Inverno de Direito Internacional é um evento de renome no
meio acadêmico e tem como objetivo estimular e qualificar a reflexão e o
debate sobre os mais diversos temas do Direito Internacional. Inspirado no
Curso da Academia de Direito Internacional da Haia, o Curso é uma
iniciativa pioneira do Centro de Estudos em Direito e Negócios (CEDIN),
em parceria com a Fundação Konrad Adenauer Estado de Derecho para
Latinoamérica. Tal iniciativa visa inserir o Brasil na tradição das grandes
conferências de Direito Internacional realizadas, anualmente, em todo o
mundo. As inscrições para estarão disponíveis de 01 de junho a 29 de
julho de 2022. Os participantes receberão certificado de 30 horas.

Para mais informações, clique aqui

VLADIMIR BREGA 
FILHO

• Doutor em Direito 
pela Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo (2004) e 

realizou Estágio de 
Pós-Doutoramento 
na Universidade de 

Lisboa (2013); 

• Mestre em Direito 
pela Instituição 

Toledo de Ensino 
(2001);

• Graduado em 
Direito pela 

Instituição Toledo 
de Ensino (1989);

• Atualmente é 
professor adjunto 
da Universidade 

Estadual do Norte 
do Paraná e 

Promotor de Justiça 
do Ministério 

Público do Estado 
de São Paulo;

• Tem experiência na 
área de Direito, 
com ênfase em 
Direito Penal e 
Constitucional, 

atuando 
principalmente nos 

seguintes temas: 
direitos 

fundamentais, 
efetividade, 

igualdade e formas 
alternativas de 

solução dos 
conflitos penais.

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

REVISTA DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOCIOJURÍDICAS
Qualis B1 - Fluxo contínuo - Publicação quadrimestral
(abril/agosto/dezembro) - Tem como objetivo atuar como
instrumento de propagação das reflexões e construções do
conhecimento acerca dos Novos Direitos, estimulando o debate,
o questionamento e o desenvolvimento dos processos
formativos dos operadores e investigadores jurídicos, como
forma de integração entre a universidade e a sociedade, com o
escopo de potencialização dos processos de constituição da
cidadania e da democracia, dirigindo-se tanto ao público
acadêmico como a profissionais do Direito e da Sociologia. Mais
informações: clique aqui.

REVISTA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA
Qualis A1 - Fluxo Contínuo - A Revista é um periódico trimestral,
que completou 38 anos de existência em 2019, oriundo da
Faculdade de Direito de Curitiba. Atualmente foi transformado
no principal veículo da Pós-Graduação Stricto Sensu, recebendo
e publicando artigos de professores, pesquisadores e juristas
que produzem trabalhos frutos de suas atividades acadêmicas,
seja na pesquisa ou na extensão, primando para reflexão
transdisciplinar, crítica e de qualidade técnica e acadêmica. O
periódico segue o sistema de fluxo de chamada pública. Mais
informações: clique aqui

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO UFPR (RFDUFPR) Qualis
A2 Publicação quadrimestral. Seus três números anuais são
publicados em fins de abril, agosto e dezembro. A Revista é
vinculada à Graduação e ao Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade Federal do Paraná. Tem interesse em
artigos inéditos, nacionais e estrangeiros, mas também,
ocasionalmente, em análises de decisões judiciais, comentários
jurisprudenciais, traduções e resenhas críticas de obras de
autores de renome. A linha editorial da Revista abrange todas as
áreas jurídicas e, com o intuito de aprofundar a cultura jurídica
brasileira, prestigia a aproximação do direito com outras áreas
do conhecimento, sempre mantendo o compromisso com a
construção de uma sociedade democrática, justa e
solidária. Mais informações: clique aqui.

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS (RBCCRIM)
Qualis A1 - Fluxo Contínuo - - Visa à publicação de trabalhos
científicos relacionados às Ciências Criminais, integrada pelas
áreas de Direito Penal, Direito Processual Penal e
Criminologia. O periódico igualmente publica trabalhos
interdisciplinares nas áreas das Ciências Humanas e Ciências
Sociais, desde que apresentem contribuições que dialoguem
com os temas e os problemas das Ciências Criminais. Com o
objetivo de abranger o escopo editorial, o periódico é dividido
nas seguintes seções: (a) Direito Penal; (b) Processo Penal; e
(c) Criminologia. Mais informações: clique aqui.

MATHEUS RIBEIRO DE O. WOLOWSKI 05.07
YURI BRAGUIN DE OLIVEIRA GUILHERME 07.07
GIOVANA ZANETTI MONTESCHIO 08.07
ALINE DAL MOLIN 11.07
LUCAS DORNELLOS GOMES DOS SANTOS 16.07
HENRIQUE DINIZ MEIRA 17.07
ANA MARIA SILVA MANETA 25.07
LUCIMARA PLAZA TENA 29.07
MARCEL FERREIRA DOS SANTOS  30.07

EM ESPECIAL, PARABENIZAMOS O DR. DIRCEU 
SIQUEIRA PEREIRA, COORDENADOR DO PPGCJ 

QUE COMEMOROU ESSA DATA COM OS ALUNOS 
DO PROGRAMA

PARABÉNS AOS NOSSOS 
MESTRANDOS E DOUTORANDOS

ANIVERSARIANTES DO MÊS JULHO

https:/www.cidhcoimbra.com/
https://www.sympla.com.br/evento-online/xviii-curso-de-inverno-de-direito-internacional-exclusivo-para-alunos/1610861?lang=PT
https://san.uri.br/revistas/index.php/direitoejustica/index
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/about/submissions#onlineSubmissions
https://www.fdsm.edu.br/revista-da-faculdade-de-direito-do-sul-de-minas/diretrizes-para-autores.
https://revistas.ufpr.br/direito/about/editorialPolicies#custom-0
https://conpedi.org.br/2022/05/chamada-de-artigos-n-32-para-a-revista-de-direito-civil-contemporaneo-qualis-a2/
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/index

