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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

1. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS (PPGCJ) integra 

a estrutura de ensino e pesquisa do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ, 

mantenedora da Unicesumar, uma moderna Instituição de Ensino Superior, 

localizada em uma cidade com aproximadamente 400 mil habitantes, denominada 

Maringá, situada no noroeste do Paraná. A conquista de resultados nota 4 no Índice 

Geral de Cursos (IGC) nos respectivos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, 

proporcionou ao Centro Universitário de Maringá estar junto às melhores instituições 

particulares do sul do Brasil. Assim, aos 26 anos de existência, com os bons 

resultados no ENADE, está entre os 4% das instituições de Ensino Superior de 

destaque do País. Atualmente são ofertados 50 cursos de graduação, distribuídos em 

todas as áreas do conhecimento, possibilitando o acesso à educação superior a mais 

de 70 mil alunos, entre o ensino presencial e ensino a distância (EAD) e 4 mestrados. 

Seu corpo docente em 2015 esteve constituído por 900 professores, sendo que destes, 

80% possuem o título de mestre ou doutor. Uma conquista importante, em 2012, foi 

a autorização pelo Ministério da Educação (MEC) para o funcionamento do curso de 

Medicina, com 100 vagas anuais. Já em 2014 obteve da Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior autorização para ampliação de 100 para 136 vagas 

anuais. 

A partir de 2008, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PRPPGE) 

passou a fazer parte oficial da estrutura da Unicesumar, fornecendo todo o apoio 

necessário ao desenvolvimento das atividades de pesquisa, pós-graduação e extensão. 

A PRPPGE possui instalações adequadas e toda a infraestrutura necessária para o 

bom andamento das suas atividades. É composta por três diretorias: Pesquisa; Pós-

Graduação e de Extensão. Possui também salas individuais para os professores de 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e para alunos. Na Pós-Graduação Lato 

Sensu, em 2015, foram ofertados 45 cursos, sendo que 35 estão em funcionamento, 

com um total de 907 alunos. 

Em destaque, houve a criação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICETI), 

órgão que em parceria com o Unicesumar, permite financiar projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelos professores da instituição e da comunidade local 

A instituição definiu em seu planejamento estratégico: conquistar o status de 

Universidade. Para tanto, iniciou em 2012 as primeiras ações. Já em 2013, iniciou o 

processo de expansão, tanto territorial, quanto de atuação. Foram abertos mais 5 
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campi no Estado do Paraná, sendo eles: Londrina, Arapongas, Guarapuava, Ponta 

Grossa e Curitiba. Na Educação a distância implantou e obteve autorização de 

funcionamento de 27 cursos de graduação, de 21 cursos de pós-graduação lato sensu, 

sendo 8 cursos MBA. Entre os anos de 2012 e 2015, expandiu para 58 polos em 13 

Estados brasileiros. Na pós-graduação stricto sensu, em 2013, obteve recomendação 

de mais dois programas de mestrados acadêmicos: PPG em Tecnologias Limpas e 

PPG em Gestão do Conhecimento nas Organizações, que iniciaram em 2014. Em 

2014 iniciou-se a discussão e a elaboração dos Projetos para o credenciamento de 

mais dois mestrados acadêmicos.     

 O programa de pós graduação em Ciências Jurídicas (PPGCJ) do Centro 

Universitário de Maringá(UNICESUMAR) é um programa autorizado e recomendado 

pela  CAPES, desde o ano de 2005, cuja principal finalidade é especialmente, formar 

pessoas da área do direito, em nível de graduação, de tal forma que essa pessoa se 

transforme em um pesquisador da área científica do direito, como também tenha 

qualificação profissional para o exercício da docência na área do direito, em nosso 

País. 

     O curso já tem existência desde o ano de 2005 e,  até o presente momento, já  

formou 242 mestres, com atuação profissional em diversos Estados da Federação 

Brasileira, contando atualmente, com 78 matriculados no presente ano letivo de 

2016. 

      É um curso de pós-graduação situado na Região Sul do Brasil, sediado em 

Maringá-Estado do Paraná e vinculado a UNICESUMAR, no entanto, ele recebe uma 

clientela de diversos outros Estados da Federação como: Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás. 

 

2.  ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DIREITOS DA PERSONALIDADE 

O contexto das pesquisas em direitos da personalidade está na transformação da 
teoria que os consagrou no Século XIX até a primeira metade do Século XX. A 
segunda metade do século XX e o início do século XXI impuseram transformações 
decorrentes de Guerras, da revolução tecnológica e científica e do globalismo da 
discussão da dignidade da pessoa humana (direitos humanos, fundamentais e da 
personalidade). O momento atual é da ressignificação do indivíduo, o meio ambiente, 
o patrimônio genético e cultural e suas manipulações, a proteção de minorias e 
grupos em situação vulnerável. Neste contexto de transformação, o direito assume 
papeis e funções de formalizador de interesses, instrumentalizador de efetivações, de 
arranjador institucional e de vocalizador de demandas. É também pressionado a uma 
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abertura epistêmica para promover um diálogo como outros saberes científicos que 
investigam os mesmos objetos e realidades.       
 
O locus da produção cientifica do Programa em nível de Mestrado em Ciências 

Jurídicas da UNICESUMAR está direcionado em uma grande área, denominada 

DIREITOS DA PERSONALIDADE, e está alicerçada em duas linhas de pesquisas:  

O Programa de mestrado contém duas linhas de pesquisas: A primeira diz respeito 

AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E SEU ALCANCE NA 

CONTEMPORANEIDADE.  Nesta linha, visa-se redefinir conceitos e alcance dos 

atores e objetos que compõe os direitos da personalidade, no contexto da teoria 

constitucional contemporânea, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana.  

Inserem-se na Linha estudos teóricos concernentes ao indivíduo, à pessoa, à família e 

às organizações sociais, bem como análises  relativas às relações de trabalho, meio 

ambiente, biodireito, novas tecnologias que impactam a concepção acerca da 

personalidade, entre outros. A segunda refere-se  AOS INSTRUMENTOS DE 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. Nesta segunda linha, 

estudam-se mecanismos jurídicos e extra jurídicos, políticas públicas e ações voltados 

à concretização dos direitos da personalidade, utilizando-se para tanto abordagens 

teóricas e pesquisas aplicadas.  Inserem-se nesta Linha, estudos concernentes ao 

acesso à justiça, tutela jurídica dos direitos da personalidade, mecanismos 

alternativos de resolução de conflitos, proposição de políticas públicas e ações 

coletivas para a efetivação dos direitos da personalidade, entre outros.   

 

3. LINHAS DE PESQUISA 

3.1. DIREITOS DA PERSONALIDADE E SEU ALCANCE NA 

CONTEMPORANEIDADE  

Esta linha discute os novos direitos da personalidade e os limites da sua proteção na 

atualidade. Assim, os estudos desenvolvidos neste segmento objetivam aprofundar as 

dimensões que esses novos direitos têm assumido na sociedade atual, bem como 

delimitar o alcance de sua proteção, na medida em que podem entrar em conflito com 

direitos tradicionais existentes e com novos direitos em desenvolvimento. Inserem-se 

nesta linha estudos teóricos concernentes aos novos desafios da proteção integral do 

indivíduo (direitos humanos, fundamentais e da personalidade) em sua cultura ou em 

suas interações transculturais além fronteiras, da dignidade da pessoa humana, da 

pessoa pertencente a minorias e grupos vulneráveis e as novas configurações 

familiares, bem como análises dos reflexos destes direitos nas organizações sociais, 
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nas entidades públicas e privadas e nas relações do trabalho, do consumo, da 

educação, do biodireito, das modernas tecnologias e nas retomadas religiosas que 

impactam a concepção acerca da personalidade e da existência individual. 

A linha investiga o direito material, a manutenção e a expansão dos direitos da 

personalidade na sociedade de indivíduos do alto capitalismo, ou da modernidade 

líquida, que tanto multiplica como inova (e descarta) ambientes, culturas, viveres e 

crenças. A busca pelo reconhecimento jurídico destes direitos diante dos conflitos 

sociais é um marco para as novas existências possíveis. 

No horizonte próximo da pesquisa nesta linha, a abertura epistêmica para um diálogo 

com outras ciências permitirá a ampliação e o aprofundamento da abordagem sobre 

os direitos da personalidade na sociedade contemporânea. 

 

 

     3.2. INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

Nesta linha estuda-se instrumentos jurisdicionais, estatais e sociais para efetivação 

dos direitos da personalidade. Por efetivação busca-se o campo conceitual abrangente 

da eficiência, da eficácia e da efetividade, tanto do próprio instrumento investigado, 

quanto do impacto das soluções junto aos indivíduos titulares dos direitos e da 

coletividade que lhe dá contexto (sociedade, grupos, comunidades, nacionais e 

internacionais). Utiliza abordagens teóricas e pesquisas aplicadas em aproximação 

com outros campos do saber científico. Inserem-se nesta Linha de pesquisa, ainda, 

estudos e pesquisas concernentes ao acesso à justiça, as ações individuais e coletivas 

sobre os direitos da personalidade, meios autocompositivos de solução de conflitos de 

interesses endo ou extraprocessual e os esforços para expansão e universalização de 

sua utilização no mundo e na sociedade brasileira, e o universo das políticas públicas 

de concretização e de promoção dos direitos da personalidade dos indivíduos, das 

minorias e dos grupos vulneráveis. 

A linha neste horizonte propositivo foca-se nos instrumentos processuais de 

efetivação dos direitos da personalidade, investigando eficiência, eficácia e 

efetividade destes instrumentos; as soluções alcançadas e impacto junto aos 

interessados; qualidade e novos instrumentos diante da segurança jurídica e busca de 

pacificação e ideais democráticos. 
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PROJETOS DE PESQUISA 

- Novos direitos de família brasileiro e sua conflituosidade: soluções judiciais e 

extrajudiciais e seus fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais neste inicio 

de século XXI. 

- Dignidade do trabalhador no meio ambiente de trabalho. 

- Dos aspectos controvertidos oriundos da bioética no direito. 

- A (des)personalização do ser humano na pós modernidade: o papel do direito 

Contemporâneo. 

- A (in) dignidade da pessoa humana na sociedade da tecnologia: o papel do direito e 

os caminhos à emancipação 

- A eficácia dos direitos fundamentais para a efetivação ampla dos direitos da 

personalidade: uma correlação necessária. 

- A importância da funcionalidade adequada do sistema jurídico para a efetividade 

dos direitos da personalidade. 

- A dignidade humana e o direito da personalidade no direito contemporâneo: uma 

análise Sobre a construção de novos direitos e uma nova teoria de justiça. 

- A dignidade humana e o direito da personalidade: nova teoria de justiça no direito 

contemporâneo. 

- Direitos fundamentais na sociedade contemporânea. 

- A efetividade dos direitos da personalidade nos sistemas internacionais de proteção 

dos direitos humanos. 

- Internacionalização do direito: expansão e efetividade dos direitos da 

personalidade. 

- Psicologia do testemunho e prova penal: reflexos na efetivação dos direitos da 

personalidade de réus e vítimas. 

- Instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade envolvendo o direito do 

consumidor. 

- Acesso à justiça, direitos sociais e os direitos da personalidade: a inclusão (ou 

exclusão) social das minorias e dos grupos vulneráveis. 
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- Conflito de interesses, doença aguda, e seu tratamento jurídico: o seu 

enfrentamento por meio do acesso à justiça. 

- Direitos da personalidade na sociedade contemporânea: o direito à educação e 

políticas públicas de promoção humana. 

 

4. PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 

     O programa de pós-graduação em ciências jurídicas (PPGCJ) do Centro 

Universitário de Maringá (UNICESUMAR), oferece anualmente a possibilidade de 

estágio pos doutoral vinculado a área dos Direitos de Personalidade, com uma bolsa 

de financiamento  da   CAPES (Programa Nacional do Pós-Doutorado CAPES n. 

86/2013), pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até o limite de 60 

(sessenta) meses, de acordo com avaliação do desempenho das atividades do bolsista. 

 

5. REVISTA DO PROGRAMA 

     O programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UNICESUMAR tem  uma 

revista de publicação trianual, nominada de  Revista Cesumar Jurídica, tendo como 

direcionamento de produção cientifica os direitos da personalidade, possui em sua 

avaliação Qualis  B1, junto a avaliação  periódica da  CAPES, com uma existência de 

14(quatorze ) anos. ISSN 1677-6402 (Impressa) e ISSN 2176-9184 (On-line). 

 

6. MATRIZ CURRICULAR 

ESTRUTURA DISCIPLINA/ATIVIDADE CH CH 
Int. 

CRÉDITO 

I. Disciplinas 
Obrigatórias 

Metodologia da Pesquisa e do Ensino 45  3 

 O aluno deve cursar a disciplina - Total Parcial  45 3 

II. Disciplinas 
Eletivas 

Básicas das 
Linhas 

Normatividade Contemporânea e Dignidade de Pessoa 
Humana 

45 
 

3 

Fundamentos dos Direitos da Personalidade na 
Contemporaneidade 

45  
3 

Teoria, Ética e Filosofia do Direito 45  3 

Teorias Constitucionais e Direitos da Personalidade 45  3 

Acesso à Justiça e Meios Alternativos de Solução de 
Conflitos de Interesses 

45 
 3 
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Políticas Públicas de Promoção Humana 45  3 

  O aluno deverá cursar 3 disciplinas - Total Parcial  135 9 

III. Disciplinas 
Eletivas 
Específicas da 
Linha 1 

Democracia e Direitos Fundamentais 45  3 

Desafios Contemporâneos do Direito de Família e do Direito 
Sucessório 

45  3 

Dimensões Legais da Bioética 45  3 

Direitos da Personalidade e Desenvolvimento Humano 45  3 

Direitos da Personalidade no Meio Ambiente de Trabalho 45  3 

Educação, Direito e Direitos da personalidade 45  3 

Fundamentos constitucionais, Sócio Jurídico e Filosófico da 
Família 

45  3 

Modelo Sindical Brasileiro e os Direitos da Personalidade 45  3 

Personalidade e Metafísica: o Direito e o Sentido da Vida 45  3 

Tutela dos Direitos da Personalidade dos Integrantes de 
Minorias e de Grupos Vulneráveis 

45  3 

Vulnerabilidade, Obrigações e Direitos da Personalidade 45  3 

Seminários Avançados 45  3 

IV. Disciplinas 
Eletivas 
Específicas da 
Linha 2 

Acesso à Justiça na Perspectiva da Tutela  Internacional dos 
Direitos da Personalidade 

45  3 

Direitos da Personalidade no Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos  

45  3 

Psicologia do Testemunho e seus reflexos na efetivação dos 
Direitos da Personalidade 

45  3 

Ações Constitucionais e Direitos da Personalidade 45  3 

Tutela dos Direitos da Personalidade na Jurisdição 
Internacional 

45  3 

Tutela Jurisdicional Coletiva e Direitos da Personalidade 45  3 

Tutela Jurisdicional dos Direitos da Personalidade nas 
Relações Familiares 

45  3 

Seminários Avançados 45  3 

 O aluno deverá cursar 4 disciplinas, pelo menos 3 na linha a 
que está vinculado – Total Parcial 

 180 12 

V. Atividades 
Complemen- 
tares 

1. Publicação 

60 
 

4 

2. Participação em Eventos 

3. Apresentação de Trabalhos Científicos 

4. Atividades Didáticas e de Pesquisa 

5. Estágio de Docência 

Total Parcial  60 4 

V. Atividades de 
Orientação e 
Defesa 

   
1. Elaboração e Defesa da Dissertação 

 
30 

  
2 

Total Parcial  30 2 

TOTAL  450 30 
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 De acordo com o art. 40 do Regulamento do Programa é obrigatória a proficiência 

em língua estrangeira moderna para todos os alunos matriculados no Programa de 

Pós-graduação em nível de Mestrado Acadêmico. O Programa pode acatar para o 

exame de proficiência uma das seguintes línguas estrangeiras: alemão, espanhol, 

francês, inglês ou italiano. 

 

7. CORPO DOCENTE 

Coordenador do Programa 

 

José Sebastião de Oliveira 

 jose.oliveira@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Lisboa-Portugal. 

 

Corpo Docente Permanente 

 

Alessandro Severino Vallér Zenni 

 alessandro.zenni@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Lisboa-Portugal. 
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Cleide A. Gomes R. Fermentão 

 ppgcj@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Doutora em Direito pela UFPR. 

 

Cleber Sanfelici Otero 

 cleber.otero@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Doutor em Direito pela Instituição Toledo de Ensino – ITE. 

 

Daniela Menengoti Ribeiro 

 daniela.ribeiro@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, PUC/SP. 
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Dirceu Pereira Siqueira 

 dirceu.siqueira@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra. 

 

Gustavo Noronha de Ávila 

 ppgcj@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Doutor em Ciências Criminais pela PUC/RS. 

 

Ivan Dias Motta 

 ivan.motta@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutorado pela PUC/SP. 

 

José Sebastião de Oliveira 

mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br
http://www.unicesuar.edu.br/
mailto:dirceu.siqueira@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/3134794995883683
mailto:%20ppgcj@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/4220998164028087
mailto:ivan.motta@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/1508111127815799
http://lattes.cnpq.br/3134794995883683
http://lattes.cnpq.br/4220998164028087
http://lattes.cnpq.br/1508111127815799


 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Av. Guedner, nº 1610, Fone: (44) 3027-6360 ramal 1475 - CEP 87050-900 – Maringá – Paraná - Brasil 

E-mail ppgcj@unicesumar.edu.br  – Home Page: www.unicesuar.edu.br  

 
 

 jose.oliveira@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Lisboa-Portugal. 

 

Juliana Marteli Fais Feriato 

 juliana_fais@hotmail.com  

 Curriculo Lattes 

Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

 

Leda Maria Messias da Silva 

 leda.silva@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutora em Direito pela Universidade de Lisboa-Portugal. 

 

Rodrigo Valente Giublin Teixeira 

 rodrigo.valente@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br
http://www.unicesuar.edu.br/
mailto:jose.oliveira@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/7878157645842709
mailto:juliana_fais@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/9822669963601692
mailto:leda.silva@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/3281824393763397
mailto:rodrigo.valente@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9514467370087290
http://lattes.cnpq.br/7878157645842709
http://lattes.cnpq.br/9822669963601692
http://lattes.cnpq.br/3281824393763397
http://lattes.cnpq.br/9514467370087290
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Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo-SP. 

 

Valéria Silva Galdino Cardin 

 ppgcj@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutora em Direito pela Universidade de Lisboa-Portugal. 

 

Zulmar Antonio Fachin 

 zulmar.fachin@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Pós-Doutorado pela Faculdade de Direito Universidade 

Coimbra. 

 

8. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

  A UNICESUMAR tem estabelecido convênios com diversas Universidades 

estrangeiras, estabelecendo cooperação mútua em diversas áreas do conhecimento 

cientifico, visando melhorar a qualificação de seu quadro de professores, bem como, 

dar oportunidades para que todos os seus alunos da graduação,  de  especialização e  

dos cursos de mestrados tenham oportunidades de acesso aos mais altos graus do 

conhecimento científico. Assim pode-se citar as seguintes Instituições de Ensino 

Superior: 

Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito (Portugal) 

mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br
http://www.unicesuar.edu.br/
mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/8121501433418182
mailto:zulmar.fachin@unicesumar.edu.br
https://www.unicesumar.edu.br/presencial/cursos-mestrado/ciencias-juridicas/zulmar.fachin@unicesumar.edu.br
http://lattes.cnpq.br/8121501433418182
https://www.unicesumar.edu.br/presencial/cursos-mestrado/ciencias-juridicas/zulmar.fachin@unicesumar.edu.br
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Missouri State University (EUA) 
Universidad Andres Bello (Chile) 
Griffith College (Irlanda) 
Gordon College (EUA) 
College of Charleston (EUA) 
ITESM (Mexico) 
ISEP (Portugal) 
Universidade do Porto (Portugal) 
University of Missouri (EUA) 
University of Bridgeport (EUA) 
 

 

9. CONTATO 

SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

JURÍDICAS 

Térreo do Bloco 07 – Av. Guedner, n. 1610 – Jardim  Aclimação – CEP 87.050-390  

Maringá-Paraná-Brasil 

E-mail: ppgcj@unicesumar.edu.br 

Telefone: (44) 3027-6360, ramais 1475, 1598, 2153 e 1178 

Horário de atendimento:  8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 

 

PROF. DR. FLÁVIO BORTOLOZZI 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

 

PROF. MSc.  LUDHIANA  ETHEL KENDRICK SILVA 

Diretora de Pesquisa 

 

PROF. Dr. JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 

Coordenador do Programa 

 

ELOIZA RIBEIRO 

Secretária Acadêmica do Programa 

 

mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br
http://www.unicesuar.edu.br/
mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br

