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CONTRATAÇÃO DE NOVO PROFESSOR

PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS
CONTRATA NOVO PROFESSOR PARA COMPOR O QUADRO DE DOCENTES

O Programa de Mestrado e Doutora em Direito da Unicesumar anuncia a contratação do
Prof. Doutor Marcus Geandré Nakano Ramiro, para compor o admirável quadro de
professores da instituição. Além de ser um excelente profissional com um vasto currículo,
possui mestrado e doutorado em Filosofia do Direito e do Estado Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo é Vice-presidente da Comissão de Educação Jurídica
da OAB (Subseção de Maringá), Regente titular do Coral UniCesumar e do Cobra Coral de
Maringá e Advogado no Paraná.

 

AULA INAUGURAL 2020

Coordenador de Direito da CAPES faz aula magna de abertura do ano letivo do
Doutorado e Mestrado em Direito da UniCesumar

Os programas de Doutorado e Mestrado em Direito da UniCesumar receberam o
coordenador da área de Direito da CAPES, professor associado Dr. Otávio Luiz Rodrigues
Jr., para a aula magna de abertura do ano letivo de 2020. O evento foi realizado no dia 6
de março de 2020.

A aula teve a participação dos docentes e discentes do programa, além da presença da
pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UniCesumar, professora Ludhiana Ethel de
Matos Garbugio.

“A presença do professor Otávio demonstra que o programa tem evoluído e reiterado seu
compromisso com uma pós-graduação stricto sensu de elevada qualidade”, ressaltou o
coordenador dos programas, professor Dr. Dirceu Siqueira.

Foto: Bolsistas turma 2019 e 2020 (mestrado/doutorado)

ALÉM DAS FRONTEIRAS

Dentre os dias 27/01 e 13/02 docente Alexander Rodrigues de Castro
realizou visitas às Universidade Kozminski (Polônia) e a Universidade

de Münster (Alemanha). No qual realizou encontros com Peter
Oestmann e Anna Blachnio-Parzych renomados professores

internacionais.

EGRESSO DO MÊS

“O mestrado foi muito importante
para mim na área profissional:
permitiu minha promoção dentro da
carreira de Procurador do Estado
(hoje estou no topo da carreira) e
possibilitou que eu iniciasse uma 
bem sucedida carreira acadêmica,
dando aulas em cursos de
graduação e pós-graduação.
Atualmente ministro aulas de direito
administrativo em ambiental junto
ao Grancursos online (um grande
curso preparatório para concursos
públicos) além de ministrar
palestras por todo o País. Com
certeza, super indico o mestrado do
Unicesumar.”

NILTON CARLOS DE ALMEIDA
COUTINHO 

Procurador do Estado de São Paulo
em exercício na Procuradoria do
Estado de São Paulo em Brasília.
Mestre em Direito pelo
Unicesumar/PR Doutor em Direito
Político e Econômico pela
Universidade Presbiteriana
Mackenzie e Professor junto ao
programa de Mestrado em Direito
da Universidade Católica de
Brasília.

PROFESSOR
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Leda Maria Messias Da Silva

Doutora em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo

Mestre em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo

Graduada em Direito pela
Fundação Universidade Estadual
de Maringá

Associado colaborador do
Instituto Cesumar de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Professora da Universidade
Estadual de Maringá e da
Unicesumar

Membro do conselho universitário
da Universidade Estadual de
Maringá
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Participou também de reuniões e projetos
de pesquisa em andamento sobre os
impactos do combate ao insider trading
para os direitos humanos e da
personalidade. Importante contribuição
para a linha de pesquisa do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu da
Unicesumar.

Além das participações citadas, o
docente também contribuiu para
discussão de projetos futuros em
cooperação interinstitucional entre o
programa de mestrado em direito da
UniCesumar e essas instituições
estrangeiras. Dentre eles, a organização
de um Workshop na Universidade de
Münster (Alemanha).

Dentre todas as atividades, o professor
participou de um importantíssimo
encontro com o prof. Victor
Krasilshchikov brilhante pesquisador da
Academia de Ciências da Polônia.

SUBMISSÕES EM ABERTO

A Revista de Direito Brasileira – CONPEDI (A1)
É uma publicação oficial do CONPEDI, quadrimestral.

Revista Húmus – Universidade Federal do Maranhão
– (A4)
Editada pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do
Maranhão, possui Qualis – A4 e fluxo contínuo de submissões.

DUC IN ALTUM – CADERNOS DE DIREITO –
 FACULDADE DAMAS – (B1)
Editada pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Damas da
Instrução Cristã, possui Qualis – B1 e fluxo contínuo de submissões

 

XXIX ENCONTRO NACIONAL CONPEDI - RIO DE JANEIRO

CONPEDI - RIO DE JANEIRO

O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), lança o edital de artigos para o XXIX Encontro
Nacional que será realizado no Rio de Janeiro durante os dias 10, 11 e 12 de junho de 2020.

O Encontro que terá como tema “Constituição, Cidades e Crise” será realizado pelo CONPEDI em parceria com a
Universidade Veiga de Almeida (UVA).

Os artigos serão recebidos no período de 10 de fevereiro a 30 de março de 2020, precisamente até às 23 horas e 59
minutos (horário de Brasília).

PROJETO AS ACADÊMICAS

As alunas Lorenna Castro e Mylene Manfrinato, do Programa de Mestrado em
Ciências Jurídicas, iniciaram um projeto chamado “As Acadêmicas”, que consiste
na promoção de diálogos entre docentes, mestrandos, doutorandos,
pesquisadores e demais interessados na pesquisa jurídica. O objetivo desses
diálogos é realizar a integração entre os interessados e facilitar o acesso a
informações acadêmicas, inclusive para os que desejam um dia ingressar na
pesquisa. Sobre o formato, esclarecem que semanalmente é disponibilizado, na
plataforma instagram, vídeos e publicações com as dicas e informações. O
projeto, que ainda é recente, já tem um alcance significativo, conforme o
feedback que As Acadêmicas vêm recebendo. No último dia 10, estiveram na Tv
UniCesumar, onde concederam uma entrevista, ao vivo, sobre o projeto.
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