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CIENTÍFICO
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DOUTORANDOS DO PPGCJ UNICESUMAR PARTICIPAM DE DISCIPLINAS 
EXTERNAS

BEATRIZ CAROLINE 
FIAES 

Mestre em Ciências 
Jurídicas pela 
Universidade 

Cesumar
(UNICESUMAR) 

(2020); 

Pós-Graduada em 
Direito Previdenciário 

e Processo 
Previdenciário pelo 
Instituto Damásio 

Educacional (2018); 

Graduada em Direito 
pela Universidade 

Estadual de Maringá 
(2013-2017); 

Advogada e Membro 
da Comissão de 

Direito Previdenciário 
e Direito do 

Consumidor da 
OAB/PR. 

DEPOIMENTO:
“Desde a graduação, 

sempre fui 
admiradora da área 

acadêmica e da 
pesquisa científica, 

que possibilita o 
conhecimento e a 

análise de questões 
sociais importantes, 
formando, assim, o 

saber. Com o 
incentivo dos meus 
pais e professores 

ingressei no Programa 
de Mestrado em 

Ciências Jurídicas da 
Universidade Cesumar
(UNICESUMAR), o que 

se demonstrou uma 
experiência 

encantadora, 
trazendo notáveis 

benefícios e 
aprendizados para 

minha vida 
profissional, 

acadêmica e pessoal. 
As temáticas, 
discussões e 

apresentações em 
sala de aula, trazidas 

pelos excelentes 
professores, foram 

essenciais para minha 
formação e me 
inspiraram para 

desenvolver o tema 
da minha dissertação, 

intitulada “O 
reconhecimento da 

identidade indígena e 
a proteção da 

dignidade humana”. A 
valiosa orientação do 
Prof. Dr. Alessandro 

Severino V. Zenni
contribuiu 

profundamente para 
as reflexões, os 
raciocínios e o 

aprofundamento do 
tema, que ainda se 

mostra muito 
relevante, 

principalmente no 
cenário político e 

social atual. O 
Mestrado, portanto, 

além de me introduzir 
no universo 
acadêmico, 

possibilitou minha 
participação em 

seminários, eventos e 
congressos e 

publicações em 
revistas científicas. 

Em razão da 
surpreendente 

experiência 
proporcionada nesse 

período, pretendo 
continuar no 

Doutorado em breve, 
a fim de contribuir 

para a investigação, a 
exposição e a solução 
dos problemas sociais 

existentes, 
principalmente no que 
se refere à dignidade 

humana”.

EDIÇÃO DE AGOSTO/2022

O Mestrando Deomar Adriano Gmach do PPGCJ da Universidade
Cesumar (UNICESUMAR) é orientando do Prof. Dr. Dirceu Pereira
Siqueira e apresentou o trabalho “O cliente previdenciário na
atualidade”, no XXXV Simpósio de Direito Previdenciário do
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, em Londrina/PR, no
dia 23 de julho de 2022. Segundo Adriano, a abordagem do
trabalho foi fundamentada à luz da ideia de psicopolítica de Byung-
Chul Han, com a qual teve contato durante a disciplina do Professor
Dr. Marcus Geandré Nakano Ramiro, no Mestrado em Ciências
Jurídicas.

A Equipe Editorial conversou com o Mestrando: Adriano, você
poderia dizer um pouco mais sobre como o tema do artigo
apresentado se liga aos direitos da personalidade, que é o
enfoque do PPGCJ?

“Na palestra foi tratado os mecanismos psicológicos de biopoder,
apresentando os contornos gerais do livro, falando como esses
mecanismos se manifestam na prática, para que seja exercido
sobre os corpos das pessoas uma espécie de poder que os
transforme em economicamente ativos e politicamente dóceis, no
campo econômico. Nesse contexto, uma abordagem que fizemos foi
como os Advogados da área previdenciária (principalmente) usam
os corpos das pessoas – de seus clientes – para conseguir
engajamento nas redes sociais, sem se preocupar com questões
relacionadas ao direito de imagem, por exemplo. Outra abordagem
feita foi com relação o como o Estado, e as próprias pessoas, estão
sendo seduzidas por uma condução glamorizada do capital que, no
fomento desenfreado e distorcido do “empreendedorismo”, leva as
pessoas a praticar condutas que diminuem os seus direitos sociais
na área previdenciária e ao Estado a, não só a concordar com isso,
como a criar leis que trabalham no sentido de diminuir esses
direitos. Essa diminuição de direitos sociais, para manter a pujança
da sociedade do desempenho, fragiliza cada vez mais os direitos da
personalidade das pessoas.”

Neste segundo semestre do ano de 2022, o Programa de Pós-
Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Cesumar
(UNICESUMAR) firmou convênio com a Universidade de Ribeirão
Preto (UNAERP) e a Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) para que seus doutorandos
participem de disciplinas externas. Tal parceria tem sido muito
proveitosa, já que os doutorandos têm a oportunidade de ter
contato com outros professores, acadêmicos e conteúdos,
contexto que enriquece muito a experiência no Doutorado e as
pesquisas desenvolvidas.



XI ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI - CHILE

O XI Encontro Internacional do CONPEDI será realizado em Santiago, no
Chile, entre os dias 13 e 15 de outubro de 2022. As submissões de
trabalhos (artigos e posters) serão recebidas entre os dias 03 de agosto e
04 de setembro de 2022. O encontro, que também representa a retomada
dos eventos presenciais promovidos pelo CONPEDI, terá como tema
norteador os "DIREITOS SOCIAIS, CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA NA
AMÉRICA LATINA". Proposta que busca dar atenção para os recentes
processos políticos ocorridos na região, que deflagraram uma intensa
disputa acerca de demandas e reivindicações sociais que se empenham na
reforma dos Estados nacionais e suas respectivas constituições.

Para mais informações, clique aqui

DOCENTE 
HOMENAGEADO

EVENTOS

Coordenação
Dr. Dirceu Pereira Siqueira

Contato
(44) 3309 2634 / (44) 99161 0941
ppgcj@unicesumar.edu.br
Av. Guedner , n. 1610 Jardim Aclimação CEP 87.050 390 Maringá Paraná

Equipe Editorial
Juliana Luiza Mazaro
Lucimara Plaza Tena
Raíssa Arantes Tobbin
Suelen Maiara dos Santos Alécio

LATIN AMERICAN CONGRESS OF LAW

O II Latin American Congress of Law é o evento de Ciências Jurídicas
realizado pela Latin American Publicações.

A edição ocorrerá nos dias 10 e 11 de agosto de 2022, por meio de
palestras com temas atuais e recorrentes do Direito, como a reflexão
sobre Tecnologia, Inovação e a Sustentabilidade. A Inteligência Artificial e
ESG (Environmental, Social and Governance) são os assuntos das palestras.
O evento será transmitido de forma virtual, pela plataforma StreamYard.
Prazo para inscrição: 05/08/2022.
Dia 10/08 - Palestra de abertura - Inteligência Artificial e Poder Judiciário:
onde estamos e para onde iremos - Prof. MSc. Fernando Schumak Melo.
Dia 11/08 - ESG - Outlook for Brazilian Capital Market and Companies -
contribuição do Prof. Dr. Eduardo Agostinho.

Para mais informações, clique aqui

MATHEUS MASSARO 
MABTUM

• Possui graduação 
em Direito pela 
Faculdade de 

Direito de Franca 
(2006);

• Doutor em Direito 
Civil na Pontifícia 

Universidade 
Católica de São 
Paulo (PUC/SP) 

(2021);
• Mestre em Direito 

pela Universidade 
Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita 
Filho" (UNESP) 

(2014);
• Especialista em 

Direito 
Administrativo 

(2013);
• Professor em cursos 

de graduação e pós-
graduação. Foi 

professor substituto 
na Universidade 
Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita 
Filho" (UNESP) 
(2015-2016);

• Advogado e 
parecerista. 

Participou como 
Membro Titular do 
Comitê de Ética em 

pesquisas com 
seres humanos da 

Faculdade de 
Ciências 

Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto 

(FCFRP/USP), no 
período 2016/2018;

• Membro do Grupo 
de Pesquisa 

Observatório de 
Bioética e Direito da 

Universidade 
Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita 
Filho" (UNESP); 
• Membro do 
Instituto Brasileiro 

de Direito de 
Família (IBDFAM);

• Membro Titular do 
Instituto Brasileiro 

de Estudos de 
Responsabilidade 

Civil (IBERC).

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

JURIS POIESIS - QUALIS B1 em Direito (CAPES) - publicação
quadrimestral do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Direito da Universidade Estácio de Sá (PPGD/UNESA).
Recebe artigos em fluxo contínuo. A linha editorial da revista
contempla as temáticas: “Acesso à Justiça e Efetividade do
Processo” e “Direitos Fundamentais e Novos Direitos”. O
periódico pretende ser um espaço consolidado e permanente
para o diálogo e a divulgação de trabalhos que apresentem
perspectivas inovadoras para a comunidade acadêmica e
abordagens provocativas sobre temas relevantes para o
mundo do Direito e áreas afins - em especial a Antropologia,
Sociologia, Ciência Política, História, Filosofia, entre outras -
provendo conhecimento que estimule reflexão. Mais
informações: clique aqui.

REVISTA DO PROGRAMA DO DOUTORADO E MESTRADO EM
DIREITO DO UNIBRASIL, DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA.
QUALIS A1 (CAPES) - periodicidade quadrimestral - fluxo contínuo –
recebe artigos de autores doutores e de doutores em coautoria com
doutorandos, mestres ou mestrandos. Destaca-se nacionalmente e
internacionalmente por publicar artigos na área de Direito
Constitucional, Direito Internacional, Direito da Integração, sempre
sob o enfoque dos direitos fundamentais, democracia e dos direitos
humanos, buscando uma análise crítica dos temas pesquisados, de
forma a valorizar a técnica e o rigor acadêmico. Publica artigos
teóricos e empíricos de pesquisas nas diversas áreas que formam os
estudos acima nominados.
Mais informações: clique aqui

REVISTA HÚMUS - QUALIS B1 em Direito (CAPES) - publicação
quadrimestral da Universidade Federal do Maranhão. Recebe
artigos em fluxo contínuo. Serão aceitos artigos de pesquisadores
de pós-graduação stricto sensu, desde que a publicação venha
acompanhada com seu orientador, mestre ou doutor. Cabe
lembrar que é de grande pertinência os Estudos Interdisciplinares
em Ciências Humanas e os conceitos de Contingência e Técnica. A
revista tem a pretensão de analisar o impacto da Técnica Moderna
na sociedade contemporânea, os diversos aspectos da condição
humana na contemporaneidade e, ainda, os elementos trágicos e
contingentes nas sociedades pós-modernas, dando relevo tanto a
questões teóricas como às específicas sobre o comportamento
humano, as ações políticas, as diversas organizações sociais, tribais
e individuais presentes no mundo moderno e pós-moderno. Mais
informações: clique aqui.

REVISTA DIREITO PÚBLICO (RDP) - QUALIS A1 (CAPES) -
periodicidade trimestral - fluxo contínuo de submissão de
manuscritos, com publicação em língua portuguesa, inglesa,
espanhola e italiana. Periódico oficial do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito Constitucional do Instituto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Foco em
temas relacionados ao campo do Direito Público, mas também a
assuntos transversais, os quais são interpostos pela publicação
de dossiês com temáticas específicas. A revista objetiva ser um
espaço de atualização científica constante para a comunidade
acadêmica. Mais informações: clique aqui.

DÉBORA MORGANA CASSIANO 02/08
PAULA REGES BASTOS 05/08
ALESSANDRO MOREIRA COGO 07/08
ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO 10/08
KRIS MARIANA RODRIGUES NOGUEIRA BERLANGA 12/08
JULIANI BRUNA LEITE SILVA 13/08
CORA KRESSIN ARRUDA DAQUINO 17/08
FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA 22/08

ANIVERSARIANTES DO MÊS JULHO

VITÓRIA AMARAL 26/08
NATHÁLIA BALARÊZ LOPES DA SILVA 26/08
MAYUME CAIRES MOREIRA 28/08
TATIANA MANNA BELLASALMA E SILVA 29/08

https://conpedi.org.br/#/h/XI_encontro_internacional
https://latinamericanpublicacoes.com.br/congresses_lacl2022.html
http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/about
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/about/submissions#onlineSubmissions
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about/submissions
https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/index.
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/about/submissions
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/index

