
DOUTORANDA DO PPGCJ MINISTRA PALESTRA EM EVENTO DA 
UNIPAR

ALUNO EGRESSO

PROFESSORA DO PPGCJ PARTICIPA NA COORDENAÇÃO DO III 
CONGRESSO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DO INTERIOR DO 

PARANÁ

BRUNA DE 
OLIVEIRA ANDRADE 

Mestre em Ciências 
Jurídicas pela 
Universidade 

Cesumar;

Professora 
Universitária dos 

Cursos de Direito da 
UNIPAR e UNESPAR 

em Paranavaí;

Graduada em Direito 
pela Universidade 

Paranaense - Campus 
Paranavaí;

Graduada em 
Educação física pela 

Universidade Estadual 
do Paraná - Campus 

Paranavaí;

Especializada em 
Processo Penal pela 
Faculdade Damásio 

Advogada 
devidamente inscrita 

nos quadros da 
Ordem dos 

Advogados do Brasil, 
sob nº 87.549/PR;

Atuou como 
advogada no NÚCLEO 

MARIA DA PENHA 
prestando assistência 
jurídica as mulheres 

que se encontram em 
situações de violência 
doméstica e familiar 

na Comarca de 
Paranavaí e seus 

Distritos. 

Integrante do GRUPO 
RECONHECIMENTO E 

GARANTIAS DOS 
DIREITOS DA 

PERSONALIDADE no 
Centro Universitário 

de Maringá -
UniCesumar. 

DEPOIMENTO:
“A carreira 

acadêmica sempre 
foi algo que almejei, 

por isso, fui aos 
poucos construindo 

meus caminhos 
como estudante e 
profissional para 

alcançar esse 
objetivo. Eu sabia 

que o Mestrado era 
fundamental, assim, 
escolhi o Programa 

de Mestrado da 
UNICESUMAR por 

conhecer a qualidade 
dos professores e do 
ensino. Além disso, 

as linhas de pesquisa 
e disciplinas me 

ajudaram a 
desenvolver com 

excelência meu tema 
de pesquisa. Com o 
título de Mestre em 

Ciências Jurídicas 
pela UNICESUMAR 

tive oportunidade de 
começar a lecionar 
em duas grandes 

instituições de ensino 
superior no Paraná, 

primeiro como 
Professora do Curso 

de Direito da 
Universidade 
Paranaense 

(UNIPAR-Paranavaí) 
e, em seguida, da 

Universidade 
Estadual do Paraná 

(UNESPAR –
Paranavaí). O 

Mestrado também 
acrescentou muito 
conhecimento ao 

meu 
desenvolvimento 
como Advogada”.

EDIÇÃO DE SETEMBRO/2022

A Doutoranda Suelen Maiara dos Santos Alécio, orientanda do Prof.
Dr. Ivan Dias da Motta, foi uma das convidadas do Ciclo de Palestras
de Profissões Jurídicas do Curso de Direito da Universidade
Paranaense (UNIPAR), campus de Paranavaí, com o tema “Aspectos
sociais e a ausência de direitos fundamentais das pessoas em
situação de rua”.

Para conhecer um pouco mais da participação da Doutoranda, a
Equipe do Boletim Informativo conversou com ela:

Boletim: Suelen, você poderia descrever de forma geral o tema da
palestra realizada no Ciclo de Palestras da Unipar, campus de
Paranavaí?
Suelen: A palestrante abordou o tema “Aspectos Sociais e ausência
de direitos fundamentais das pessoas em situação de rua” e
pontuou, inicialmente, a conceituação e a contextualização da vida
das pessoas em situação de rua: quem são, quantos são, onde
vivem, como é o cotidiano, a fonte de renda, a escolarização, o
acesso à saúde, etc. Posteriormente, foi apresentada a ausência de
dados necessários para a elaboração de políticas públicas para essa
população em situação de extrema vulnerabilidade.

Boletim: Como o tema abordado está vinculado aos direitos da
personalidade, que é o enfoque do PPGCJ?
Suelen: Na pesquisa verifiquei que as pessoas em situação de rua
sofrem com a não efetivação de vários direitos, entre eles, os da
personalidade, tema específico da minha dissertação de Mestrado.
Nesse sentido, o enfoque da pesquisa consistiu em demonstrar que
a ausência de um direito social, como por exemplo, a moradia,
implica na ausência de alguns direitos da personalidade, como, por
exemplo, a intimidade e a privacidade. Desse modo, os direitos
sociais constituem-se direitos meios para o exercício e a existência
dos direitos fundamentais e da personalidade. Assim, verifica-se
que o contexto da rua exige políticas públicas para a efetivação de
direitos não garantidos, essenciais ao mínimo existencial e que,
quando garantidos, podem estender-se a outros direitos mais
íntimos da pessoa humana (os direitos da personalidade).

A Prof. Dra. Valéria Silva Galdino Cardin, Docente do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Jurídicas da Universidade
Cesumar (UNICESUMAR), em nível de Mestrado e Doutorado,
participou na coordenação do III Congresso de Direito das Famílias
e Sucessões do Interior do Paraná, ocorrido nos dias 1 e 2 de
setembro de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

O Congresso ocorreu no Centro Universitário Dinâmica das
Cataratas (UDC), localizado no centro da cidade de Foz do
Iguaçu/PR, e contou com a parceria do Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM) e de diversos professores e
profissionais da área, entre as quais, destaca-se a Prof. Dra. Valéria
Silva Galdino Cardin, que participou da coordenação do evento e
possui um histórico de pesquisas no âmbito do Direito de Família e
Sucessões, bem como em questões relacionadas à Bioética.



XI ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI - CHILE
IV Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade, VI Jornada
de Produção Científica em Direitos Fundamentais e Estado e I Jornada de
Direitos Humanos com a Sociedade será realizado nos dias 19 a 23 de
setembro de 2022, na modalidade virtual, sendo organizado pelo
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Extremo Sul
Catarinense – UNESC, de Criciúma/SC. A temática deste ano será “Direitos
Humanos, Democracia, Inclusão Social e o Direito das Minorias”.

Para mais informações, clique aqui
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XXIX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI
Entre os dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2022 será realizado o XXIX
Congresso Nacional do CONPEDI. O evento será realizado na cidade de
Balneário Camboriú-SC, na modalidade presencial, e terá como tema
norteador o “Constitucionalismo, Desenvolvimento, Sustentabilidade e
Smart Cities”. O Edital com todas as regras e informações necessárias para
a submissão de artigos e posters será divulgado nas redes sociais do
CONPEDI e no portal conpedi.org.br nos próximos dias.

Para mais informações, clique aqui

EDUARDO VERA-CRUZ 
PINTO

Doutor em Ciências 
Histórico-Jurídicas pela 
Universidade de Lisboa 

(2002);

Mestre em História do 
Direito pela 

Universidade de Lisboa 
(1991);

Graduado em Direito 
pela Universidade 

Católica Portuguesa -
Lisboa (1985);

Atividade docente ou 
de investigação em 

outras Instituições de 
Ensino Superior:

Professor Catedrático 
na Universidade 

Lusíada de Lisboa;

Professor Convidado 
na Faculdade de 

Ciências da 
Universidade de 

Lisboa;

Faculdade de Direito 
da Universidade 

Católica de São Paulo;

Faculdade de Direito 
da Universidade 

Federal do Ceará;

Universidade de S. 
Bernardo do Campo 

em São Paulo;

Membro do Conselho 
Superior da 

Magistratura;

Membro da Comissão 
de Acompanhamento 

dos Juízes de Paz.

Membro do Conselho 
Superior da 

Magistratura;

Membro da Comissão 
de Acompanhamento 

dos Juízes de Paz.

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

REVISTA OPINIÃO JURÍDICA (Fortaleza). QUALIS A2 (CAPES)
Periodicidade quadrimestral. Tem como intuito a divulgação de
pesquisas científicas de excelência, com alto grau de exogenia (de
pelo menos 75%), observadas as linhas de pesquisa da revista: a)
Constituição, Estado e Sociedade; b) Direito, Acesso à Justiça e
Solução de Litígios; c) Direito, Estado e Acesso ao Desenvolvimento;
d) Epistemologia Jurídica, Metodologia Jurídica e Editoria Jurídica; e)
Teoria Política e do Direito. Mais informações: clique aqui.

REVISTA DIREITOS CULTURAIS. QUALIS B1 (CAPES)
Periodicidade quadrimestral. Editada pelo Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito (Mestrado e Doutorado) da
URI, Campus de Santo ngelo. A Revista Direitos Culturais tem
como missão disseminar conhecimento sobre as relações entre
Direito e Cultura, estimular a reflexão e o debate e promover o
desenvolvimento e a capacitação de operadores jurídicos e sua
interação com os processos de realização da cidadania. Os
artigos deverão obedecer tematicamente às linhas de pesquisa
do Mestrado em Direito da URI: a) Direito e Multiculturalismo e
b) Políticas de Cidadania e Resolução de Conflitos. Mais
informações: clique aqui.

FABIANO SANTOS ROUSSENQ                                 04.09.2022
WANDERSON FORTUNATO L. SILVA                       06.09.2022
JULIANA FERRARINI                                                   09.09.2022
SANDFREDY TAVARES GURGEL                               11.09.2022
SABRINA MEDINA ANDRECIOLI                               14.09.2022

ANIVERSARIANTES DO MÊS JULHO

IV CONGRESSO DE DIREITOS HUMANOS E NOVOS PARADIGMAS DO 
DIREITO

O IV Congresso de Direitos Humanos e Novos paradigmas do Direito
ocorrerá na cidade de Paranavaí nas datas entre 5 a 7 de outubro. A
submissão de artigo e resumo simples poderão ser realizadas até 26 de
Setembro.

Para mais informações, clique aqui

REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO. QUALIS A1 (CAPES)
Periodicidade quadrimestral. Vinculada ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da IMED (PPGD/IMED). A revista serve de
referência para a divulgação das pesquisas realizadas em âmbito
nacional e internacional de interesse dos programas de pós-
graduação stricto sensu e recebe contribuições científicas que
auxiliem no desenvolvimento dos Fundamentos Normativos e
Mecanismos de Efetivação da Democracia e Sustentabilidade,
relacionadas com as seguintes áreas temáticas: a) Direitos
Fundamentais, Jurisdição Constitucional e Democracia; b) Ética,
Cidadania e Sustentabilidade; c) Direito e novas tecnologias na
sociedade da informação; d) Estudos sobre teoria e dogmática
jurídica no século XXI. Mais informações: clique aqui.

PENSAR – REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS. QUALIS A1 CAPES)
Publicação trimestral, destina-se à divulgação de artigos científicos,
resultados de pesquisa, ensaios, traduções e resenhas. Segue as
linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, bem como do
Centro de Ciências Jurídicas da Instituição, consolidadas em quatro
eixos temáticos que compõem a sua linha editorial: a) Direitos
Humanos e Fundamentais; b) Teoria Política; c) Estado Democrático
de Direito no Brasil: d) Direito Constitucional nas Relações Privadas.
Mais informações: clique aqui.

REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
NEWTON PAIVA. QUALIS B1 (CAPES)
Periodicidade quadrimestral - Fluxo contínuo. A revista tem por
finalidade divulgar, por meio digital, os trabalhos científicos
produzidos pela comunidade acadêmica, seja no âmbito da
pesquisa ou extensão, buscando estabelecer intercâmbio com
outras instituições de ensino nacionais ou internacionais, visando à
formação de uma rede de informações que possibilite maior
reflexão e aprofundamento de temáticas e aproximação entre a
produção do conhecimento técnico-jurídico e a realidade social. Os
artigos deverão obedecer às linhas de pesquisa: Estado
Democrático de Direito e Solução de Conflitos. Mais informações:
clique aqui

REVISTA THESIS JURIS. QUALIS B1 em Direito (CAPES)
Periodicidade semestral - Chamada permanente, o periódico
publica artigos científicos, pareceres, comentários de
jurisprudência e resenhas críticas. A linha editorial da Revista
segue o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e sua área de concentração
“Justiça, Empresa e Sustentabilidade”, com as linhas de pesquisa:
a) Justiça e o Paradigma de Eficiência; b) Empresa, Sustentabilidade
e Funcionalização do Direito.
Mais informações: clique aqui.

DANIELY CRISTINA DA S. GREGÓRIO     15.09.2022
JOÃO VITOR CONEGLIAN PAVAN              17.09.2022
SILVIO LUIS CORDEIRO JÚNIOR                 20.09.2022
WALTER LUCAS IKEDA                                20.09.2022
AIMEE BORTOLLO PETROCELLI                 29.09.2022

https://doity.com.br/iv-seminario-internacional-em-direitos-humanos-e-sociedade/informacoes
https://latinamericanpublicacoes.com.br/congresses_lacl2022.html
https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/about
https://san.uri.br/revistas/index.php/direitosculturais/about/submissions
https://www.even3.com.br/4cdhnpd/
https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/about
https://periodicos.unifor.br/rpen/about/submissions
https://revistas.newtonpaiva.br/redcunp/
https://periodicos.uninove.br/thesisjuris/about/editorialPolicies#focusAndScope

