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Mestre em Ciências 
Jurídicas pela 
Universidade 

Cesumar
(UniCesumar);

Graduada em 
Psicologia pela 

Universidade Estadual 
de Maringá (1985);

Psicóloga aposentada 
do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná;

Especialista em 
Psicoterapia de Casal 

e Família;

Especialista em 
Psicologia Jurídica. 

Especialista em 
Educação Infantil. 

Especialista em 
Psicologia da 

Educação. 

Professora 
universitária na 

Unicesumar e na 
Uningá. 

Professora 
colaboradora da 

UEM;

Professora e 
supervisora de 
estágio em pós-

graduação na FTSA e 
formação em 

constelação familiar;

Palestrante sobre 
Psicologia Jurídica e 

terapia de casal e 
família.

DEPOIMENTO:

O programa de pós-
graduação da 

Unicesumar em 
Direitos da 

Personalidade sempre 
me atraiu, desde seu 

lançamento. Eu 
desejava cursar, mas 

tinha dificuldade, pois 
trabalhava no 

judiciário e ministrava 
aulas como docente 
na faculdade. Com a 

aposentadoria percebi 
que chegara a hora e 
que eu deveria tentar 
a seleção. Quando fui 

aprovada, foi uma 
alegria imensa. 

Encontrei um curso 
estruturado, 

organizado, com 
excelentes 

profissionais e 
professores 

renomados, que me 
auxiliaram na 

caminhada (pois eu 
era a única 

acadêmica de outra 
área, da Psicologia). 
Os colegas de turma, 

os professores e a 
coordenação 

demonstraram 
empatia e mesmo em 

meio a pandemia, 
com aulas online, foi 

possível concluir a 
dissertação. Foi uma 
experiência incrível e 

indescritível, 
concluída com 

sucesso e com muito 
aprendizado. Super

indico o curso a todos 
os interessados em 

aprimorar e adquirir 
novos conhecimentos

EDIÇÃO DE DEZEMBRO/2022

Entre os dias 21 a 25 de
novembro de 2022
doutorandos do Programa
de Pós-Graduação em
Direito da Universidade
Cesumar (UNICESUMAR)
tiveram a oportunidade de
cursar a disciplina em inglês
“Personality Rights, Data
protection, Privacy,
Metaverse and new
Technologies”, ministrada
pelo Prof. Dr. Marcos
Eduardo Kauffman,
promovida pelo Prof. Dr.
Marcelo Negri Soares,
Docente da UNICESUMAR,
fruto de uma parceria entre
a Coventry University/UK e
a UNICESUMAR.

Os doutorandos Raíssa
Arantes Tobbin, Ricardo da
Silveira e Silva, João Lucas
Foglietto de Souza, Ezequiel
Anderson Junior e Rogério
Borges Freitas tiveram
contato com acadêmicos da
Coventry University/UK e
desenvolveram projetos
que foram aprimorados
durante as aulas sobre
temas ligados à Inteligência
Artificial, à proteção de
dados e ao Metaverso.
Uma experiência ímpar e
que certamente promoverá
grande impacto nas
pesquisas realizadas no
âmbito do Doutorado em
Direito da Universidade
Cesumar.

Nos dias 17 e 18 de novembro de 2022 ocorreu o 2° Encontro de Alunos e Egressos
do PPGCJ da Universidade Cesumar (UNICESUMAR), organizado pela Prof. Dra.
Andreia Carla de Moraes Pereira Lago. O evento contou com cinco Grupos de
Trabalho (GT 1 - Hermenêutica e Filosofia, Direito de Família e Direitos da
Personalidade; GT 2 - Tecnologia e Direitos da Personalidade; GT 3 - Ciências
Criminais e Direitos da Personalidade; GT 4 - Bioética, vulnerabilidade, políticas
públicas e Direitos da Personalidade e GT 5 - Direitos internacional e do trabalho e
os Direitos da Personalidade),com a apresentação de resumos expandidos e
artigos.
No período noturno foram ministradas palestras por egressos do PPGCJ
UNICESUMAR. Na quinta-feira, a Me. Ana Maria Maneta abordou o tema “Instituto
da ação” e, na sexta-feira, o Dr. Fernando Rodrigues de Almeida apresentou o
tema “Personalidade contra o meio”, com base em sua Tese de Doutorado.

PPGCJ CELEBRA A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA BANCA DE DEFESA DE 
TESE DE DOUTORADO 

No dia 22 de novembro de 2022 foi realizada a terceira Banca de Defesa de Tese
da primeira turma de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas, com início em 2019. Rodrigo Róger Saldanha foi o terceiro Doutor em
Direito formado pelo PPGCJ da UNICESUMAR. Ele defendeu a tese intitulada “A
quarta expressão dos direitos da personalidade: o conjunto informativo digital
como uma nova classificação das expressões dos direitos da personalidade na
sociedade da informação, neste início do século XXI”, orientado pelo Prof. Dr.
José Sebastião de Oliveira.

A defesa aconteceu no dia 22 de setembro, às 14h30, na Sala Stephen Hawking
(Bloco 7) da UNICESUMAR, na sede em Maringá. A banca foi composta pelo Prof.
Dr. José Sebastião de Oliveira, como Presidente e Orientador, pelos professores
membros da casa, Prof. Dr. Gustavo Noronha de Ávila e Prof. Dr. Zulmar Antônio
Fachin, bem como pelos membros externos convidados, Prof. Dr. Nelson Luiz
Pinto (UERJ/RJ), Prof. Dr. Horácio Monteschio (CERS) e Prof. Dr. Sacha Darke
(University of Westminster).
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FLÁVIO BORTOLOZZI

Doutor em Engenharia 
de Computação -

Universitè de 
Technologie de 

Compiègne - França 
(1991), revalidado pela 

Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC);

Consultor do CNPq, da 
CAPES. Colaborador do 

Institute of Electrical
and Electronics

Engineers IEEE e da 
Association for 

Computing Machinery -
ACM;

Professor aposentado 
da Universidade Federal 
Tecnológica do Paraná 
(UTFPR), atuando na 
área de informática;

Foi professor titular da 
Universidade 

UniCesumar. Avaliador 
de diversas revistas 

científica;

Foi professor titular na 
PUCPR, atuando no 

Programa de Mestrado 
e Doutorado em 

Informática - PPGIA;

Foi Pró-reitor de 
pesquisa, pós-

graduação e extensão 
da PUCPR e da 
UniCesumar; 

Foi professor do 
Mestrado / Doutorado 
em Promoção da Saúde 
- Tecnologias em Saúde 

e do Mestrado em 
Gestão do 

Conhecimento nas 
Organizações (ambos na 

UniCesumar). Foi 
bolsista de 

Produtividade 1 e 2 do 
CNPq por mais de 20 

anos;

Foi pesquisador do 
Instituto Cesumar de 
Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Com 
experiência acadêmica e 

científica na área de 
Ciência da Computação, 

com ênfase em 
Processamento, Análise, 

Reconhecimento e 
Reconstrução de 

Imagens;

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

SUELEN MAIARA DOS SANTOS ALÉCIO    03.12
RENAN CICERO TANAKA DE A. CRUZ        04.12
RICARDO DA SILVEIRA E SILVA                   05.12

ANIVERSARIANTES DO MÊS DEZEMBRO

REVISTA DIREITO E PRÁXIS – Qualis A1 -
Publicação Trimestral - vinculada à linha de
pesquisa em Teoria e Filosofia do Direito do
PPGDir/UERJ. Seu objetivo é a difusão de
trabalhos acadêmicos voltados às áreas de
Teoria e Filosofia do Direito, Sociologia
Jurídica e Filosofia Política, bem como
pesquisas interdisciplinares fundadas em
metodologias e abordagens de caráter
crítico. A revista recebe e publica trabalhos
em português, inglês e espanhol. Mais
informações: clique aqui.

REVISTA JUSTIÇA DO
DIREITO (Direito da
Universidade de Passo
Fundo) QUALIS A1 -
Periódico semestral - a
submissão de artigos é de
fluxo contínuo. 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.

1º CONGRESSO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DO 
IBDFAM NORTE E NOROESTE FLUMINENSE

Nos dias 16 e 17 de março de 2023 ocorrerá o 1º Congresso de Direito das
Famílias e Sucessões do IBDFAM Norte e Noroeste Fluminense, em
Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O evento, com linguagem
interdisciplinar, debaterá temas necessários à sociedade contemporânea,
com foco na atualização jurídica.

Para mais informações, clique aqui

1º CONGRESSO DE DIREITO DA SAÚDE DE BRASÍLIA - OAB/DF

Do dia 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2023 a Ordem dos Advogados do
Brasil do Distrito Federal (OAB-DF) promoverá o 1º Congresso de Direito
da Saúde de Brasília, que ocorrerá na modalidade virtual. Os participantes
inscritos receberão certificado de participação de 21h/a.

Para mais informações, clique aqui

VICTOR HUGO FERREIRA BRITO               15.12
CAROLINA GANDOLFO D. JARDIM S.A SANTIAGO  19.12
WELINGTON JUNIOR JORGE                 26.12
LUCAS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS              28.12

REVISTA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS,
HERMENÊUTICA E TEORIA DO DIREITO
(RECHTD) – Qualis A1 - Publicação
Quadrimestral. Fluxo contínuo. Editada pela
UNISINOS. Tem por finalidade divulgar artigos
científicos, artigos de reflexão e resenhas
cujo conteúdo afine-se com as temáticas
gerais, focados na hermenêutica,
constituição, concretização de direito,
sociedade, novos direitos e
transnacionalização. Os trabalhos inéditos
são publicados em português, inglês ou
espanhol e passam pelo corpo de
pareceristas. Mais informações: clique aqui.

REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (RDFD) – Qualis A1 -
Periodicidade quadrimestral. Fluxo
contínuo. A RDFD pretende fomentar o
debate acadêmico sobre o tema dos Direitos
Fundamentais e da Democracia. Publica
artigos que tratem de questões relacionadas
(i) aos direitos fundamentais civis, sociais,
econômicos, políticos e culturais; (ii) às
garantias fundamentais; (iii) à dignidade
humana; (iv) às jurisdições constitucional,
supranacional e internacional; (v) à
hermenêutica jurídica; (vi) à organização
política, administrativa e jurisdicional do
Estado; (vii) às formas de cooperação
material e processual do Estado com as
organizações locais, regionais,
supranacionais e internacionais; (viii) às
novas formas de autorregulação jurídico-
normativa; etc. Mais informações: clique
aqui.

RECESSO ACADÊMICO 2022
Finalizadas as atividades do ano de 2022, haverá recesso entre os dias 19/12/2022 e 02/03/2023.

REVISTA DIREITO AMBIENTAL E SOCIEDADE
(RDAS) – Qualis B1 – Periodicidade
quadrimestral - Periódico desenvolvido pelo
Programa de Pós-Graduação em Direito
(Mestrado/Doutorado) da Universidade de
Caxias do Sul. Tem como missão contribuir
cientificamente com a compreensão e a
interpretação dos problemas ambientais e sua
juridicidade. Constitui uma plataforma de
debates e troca de conhecimentos que
subsidia a construção de soluções
institucionais para as diversas formas de
degradação ambiental, com a formulação de
alternativas para o uso durável dos recursos
ambientais e de agendas de justiça ambiental
intra e intergeracional. Mais informações:
clique aqui.

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/index.
http://seer.upf.br/index.php/rjd/about/submissions
https://www.sympla.com.br/evento/1-congresso-de-direito-das-familias-e-sucessoes-do-ibdfam-norte-e-noroeste-fluminense/1772098
https://oabdf.org.br/evento/1o-congresso-de-direito-da-saude-de-brasilia/
https://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/about
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about.
https://sou.ucs.br/revistas/index.php/RDAS/about

