
EGRESSO DO DOUTORADO EM DIREITO DA UNICESUMAR É 
APROVADO EM PROGRAMA DE PÓS-DOUTORAMENTO DA 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, EM PORTUGAL

ALUNO EGRESSO

DÉBORA ALÉCIO

Doutoranda em Direito 
pela UniCesumar (2022 

– atual);

Mestre em Ciencias
Jurídicas pela 

UniCesumar (2020);

Advogada;

Pós-graduada em 
Direito Penal e 

Processual Penal na 
Faculdade Venda Nova 
do Imigrante (FAVENI), 

no Espírito Santo (2017-
2018); 

Pós-graduada em 
Gestão Pública pela 

Universidade Estadual 
de Ponta Grossa-PR 

(2020-2022); 

Bacharel em Direito 
pela UniCesumar (2013-

2017). 

Graduação em 
CRIMINOLOGIA.

FACULDADE DE DIREITO 
DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO, FDUP, Portugal.
com período sanduíche 

em FACULDADE DE 
DIREITO DA 

UNIVERSIDADE DO 
PORTO (2015-2016); 

Professora pertencente 
ao Colegiado de Direito 

da Universidade 
Estadual do Paraná 

(UNESPAR);

DEPOIMENTO:

“Meu interesse pela vida 
acadêmica surgiu quando 

eu estava cursando o 
quarto ano da faculdade 

de Direito na Unicesumar. 
Como eu gostava de 

pesquisar, participava de 
projetos de iniciação 

científica, os quais me 
deixaram ainda mais 

íntima de uma carreira 
docente. Na época, um 
dos professores, o qual 
considero meu mentor, 

Prof. Dr. Carlos Alexandre 
de Moraes (in 

memoriam), me 
incentivou a fazer o 

Mestrado, e me 
apresentou o Programa 
de Pós-Graduação em 
Ciências Jurídicas, com 

foco em Direitos da 
Personalidade, da 

Unicesumar. Não tive 
dúvidas de que era o 

caminho no qual eu mais 
me adequava. Logo 

quando me formei, me 
candidatei para o 

processo seletivo, e, 
felizmente, ingressei no 

ano seguinte no 
programa de Mestrado 
de Ciências Jurídicas. Fui 
orientada pelo Prof. Dr. 
Zulmar Antônio Fachin e 
pude me aprofundar nos 
direitos da personalidade 

ligados aos Direito 
Constitucional, como os 
direitos à moradia e à 

identidade. Essa 
experiência mudou 

completamente os meus 
rumos, tanto no âmbito 

pessoal, como, e, 
principalmente, 

profissional. Ampliou 
meus horizontes quanto à 

pesquisa, de modo que 
percebi o vasto campo 
que envolve os Direitos 
da Personalidade. Além 

disso, o cotidiano no 
ambiente acadêmico 

fortaleceu minhas raízes 
com a docência, e, graças 

ao ensino que me foi 
dado, hoje sou professora 
na Universidade Unespar
- Campus de Paranavaí, 

local onde utilizo na 
prática todo o 

aprendizado transmitido 
enquanto era aluna na 
Unicesumar. Sou grata 
pela oportunidade hoje 

concedida, pois sou 
Doutoranda do Programa 
e retornei na certeza de 

que essa nova fase 
agregará ainda mais a 

minha vida acadêmica e 
me ajudará a alcançar 

novos degraus na 
carreira docente”.

EDIÇÃO DE FEVEREIRO/2023

PPGCJ CELEBRA BANCAS DE DEFESA DE TESE DE ACADÊMICAS DA 
PRIMEIRA TURMA DO  DOUTORADO EM DIREITO - TURMA 2019

Entre os dias 23 e 27 de fevereiro de 2023, quatro doutorandas da 1ª
Turma de Doutorado em Direito do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas da Universidade Cesumar (UNICESUMAR)
defenderam teses voltadas aos direitos da personalidade, obtendo
aprovação e o título de Doutor em Direito.

No dia 23 de fevereiro de 2023, Lucimara Plaza Tena defendeu a tese
intitulada “Fundamentos da construção teórico-normativa dos
direitos da personalidade da pessoa IA”, enquanto Fernanda Corrêa
Pavesi Lara defendeu o trabalho intitulado “Proposições para
proteção dos direitos da personalidade frente as transformações
tecnológicas no acesso à justiça”, ambas sob a orientação do Prof. Dr.
Dirceu Pereira Siqueira.

No dia 24 de fevereiro de 2023, Claudia Aparecida Costa Lopes
defendeu a tese “A causa do negócio biojurídico de cessão de
gestação e a proteção da pessoa humana na disponibilidade
controlada do direito personalíssimo ao corpo” e, no dia 27 de
fevereiro de 2023, Juliana Luiza Mazaro defendeu a tese “A tutela
jurídica e o reconhecimento da ‘pessoa virtual’ e da ‘sexualidade
virtual’ no ciberespaço”, ambas sob a orientação da Prof. Dra. Valéria
Silva Galdino Cardin.

O Egresso do Doutorado em Direito do PPGCJ da Unicesumar, Prof. Dr.
Rodrigo Roger Saldanha, que defendeu sua tese de Doutorado e
obteve o título de Doutor em Direito pela UNICESUMAR em novembro
de 2022, foi aprovado no Programa de Pós-Doutoramento da
Universidade de Coimbra, em Portugal.

Rodrigo Roger Saldanha apresentou na Universidade de Coimbra um
projeto alinhado à área de concentração “Democracia e Direitos
Humanos”, em nível de pós-doutorado, foi admitido no Programa de
Pós-Doutorado da aludida e renomada Universidade em janeiro de
2023 e contará com o Prof. Dr. Jónatas Machado como orientador em
sua pesquisa.

O Pós-Doutorado terá prazo de 1 (um ano) de pesquisa e poderá ser
desenvolvido em atividades presenciais e online (orientação). Após o
período de desenvolvimento, a pesquisa será apresentada de forma
pública, em um seminário internacional que ocorre todos os anos,
sendo este um dos requisitos para a conclusão do Pós-Doutorado pela
Universidade de Coimbra.
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LARA BONEMER 
ROCHA FLORIANI

Doutora em Direito 
Econômico pela 
PUC/PR (Bolsista 

Fundação 
Araucária/CAPES);

Mestre em Direito 
Econômico e 

Socioambiental pela 
PUC/PR (Bolsista 

CNPQ);

Graduada em Direito 
pela Universidade 

Estadual de Maringá 
(UEM); ;

Advogada com 
experiência na área 

de Direito Civil e 
Direito Processual 

Civil; 

Professora no Curso 
de Graduação em 
Direito do Centro 

Universitário 
Unibrasil;

Professora 
Convidada em Cursos 
de Pós-Graduação de 

Direito Civil e 
Processual Civil; 

Autora dos livros "O 
desenvolvimento 

econômico pelo acesso 
à justiça" e "Smart

Contracts nos Contratos 
Empresariais: um 

estudo sobre a 
possibilidade e 

viabilidade econômica 
de sua utilização".

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

ANDRYELLE VANESSA CAMILO POMIN              07.02
JOÃO GABRIEL YAEGASHI                                     09.02
RHAQUEL TESSELE                                                 12.02
LUÍS GUSTAVO CANDIDO E SILVA                       13.02
THAINÁ KARINY DE OLIVEIRA MENDONÇA       15.02

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 2023

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; (ix)
aos temas do pluralismo, da diversidade e das
identidades; (x) à justiça de transição; (xi) aos
debates sobre os desafios da democracia no sentido
das relações entre democracia e soberania popular,
democracia e populismo, democracia e
autoritarismo, democracia e colonialismo,
democracia e novas tecnologias, democracia e
nacionalismo, democracia e globalização,
democracia e sistemas eleitorais, democracia e
liberdade, democracia e igualdade, democracia e
ações afirmativas, democracia e liberalismo,
democracia e republicanismo, democracia e
pensamento marxiano, democracia e pensamento
conservador, democracia, Estado e
desenvolvimento, democracia e movimentos sociais,
democracia e inclusão, democracia e confiança e
democracia e realidade social.
Mais informações: clique aqui.

REVISTA DIREITOS
FUNDAMENTAIS &
JUSTIÇA – Qualis A2 -
Publicação Semestral do
Programa de Pós-
Graduação em Direito da
Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do
Sul (CAPES 6). A Revista
acolhe artigos científicos,
resenhas de livros,
comentários de
jurisprudência nacional,
estrangeira e internacional
que tenham por objeto
temas vinculados aos
seguintes eixos temáticos:
a) Eficácia e Efetividade da
Constituição e dos Direitos
Humanos e Fundamentais;
b) Direito, Ciência,
Tecnologia e Inovação; c)
Hermenêutica, Justiça e
Estado Constitucional, e d)
Jurisdição, Efetividade e
Instrumentalidade do
Processo.
Mais informações: clique
aqui.

Eventos CONPEDI em 2023

O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
(CONPEDI) divulgou as datas em que os maiores eventos da
Pesquisa e da Pós-Graduação Jurídica nacional ocorrerão em
2023, no âmbito nacional e internacional. Estão previstas 3
(três) edições do CONPEDI, sendo uma no formato virtual, uma
no formato presencial em território nacional e outra presencial
na cidade de Buenos Aires, na Argentina.

- De 20 a 24 de junho de 2023 ocorrerá o VI Encontro Virtual
do CONPEDI, em formato online;

- De 12 a 14 de outubro de 2023 ocorrerá o XII Encontro
Internacional do CONPEDI, na cidade de Buenos Aires, na
Argentina, e os candidatos poderão participar do evento de
forma presencial;

- De 15 a 17 de novembro de 2023 ocorrerá o XXX Congresso
Nacional do CONPEDI, o qual ocorrerá na cidade de Fortaleza,
no Ceará, também em formato presencial.

Para mais informações, clique aqui

PEDRO IVO SILVA SANTOS 18.02
ANDRESSA SECHI MARRA 23.02
ISABELA BURALI BERGAMASCO 23.02
MARIA DE LOURDES ARAÚJO 24.02

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.

RECESSO ACADÊMICO 
O retorno das aulas e atividades acadêmicas do Mestrado e Doutorado ocorrerá em 02/03/2023.

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 que atua no sistema “Double Blind
Peer Review”.
Mais informações: clique aqui.

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. O
periódico visa a publicação de artigos científicos
inéditos na área de concentração dos Cursos de
Mestrado e Doutorado do PPGDir/UCS,
chamada "Direito Ambiental e Sociedade".
Compreende-se, nessa proposta, estudos
voltados ao desafio da proteção do meio
ambiente natural, artificial, cultural e do
trabalho, sejam estudos jurídicos em sentido
estrito ou estudos interdisciplinares, em
matéria ambiental, com relevância jurídica.
Mais informações: clique aqui.

https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about
https://dfj.emnuvens.com.br/dfj/submissoes/diretrizesparaautores
https://dfj.emnuvens.com.br/dfj/submissoes/diretrizesparaautores
https://conpedi.org.br/#/noticia-view/106
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/index
https://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/about
https://san.uri.br/revistas/index.php/direitosculturais/about/submissions
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