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CONGRESSO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de Direitos da Personalidade e VI Congresso de
Novos Direitos e Direitos da Personalidade
Mestrandos participantes da Comissão Organizadora na foto da esquerda para direita:
Elcio, Bruna, Ana Elisa, Lorenna, Mylene, Karyta, Caroline, Suelen, Jamille e Diego.

CONPEDI VALÊNCIA-ESPANHA

EGRESSO DO MÊS

“A minha passagem no mestrado foi
muito intensa e prazerosa. Nada
obstante já há bastante tempo
lecionasse, o fato de me lançar para
a atividade de pesquisa fez com
que conhecesse um pouco mais
minhas inquietudes em relação ao
Direito e ao sistema de justiça. A
cada dia, com as aulas e pesquisas,
foi se descortinando um mundo
muito bacana relacionado ao Direito
e ao ensino jurídico. Essa
experiência tem contribuído muito
positivamente para a minha vida. O
período de aprendizado tem sido
hoje útil para a atividade de
Professor e de magistrado. Quantas
vezes já me peguei em meio a
reflexões profundas sobre o Direito
colocadas em sala de aula por
professores ou colegas mestrandos.
Debates sempre muito ricos. Sou
eternamente grato pela
oportunidade. Não tenho dúvidas de
que Maringá está sendo prestigiada
com um programa de Mestrado e
Doutorado de qualidade formatado
com seriedade e dedicação por
profissionais respeitados na
academia”.
Marcel Ferreira dos Santos
Juiz de Direito - TJ/PR, Diretor da
Escola da Magistratura, Professor e
Mestre em Ciências Jurídicas pelo
UniCesumar.

Aluna do Programa do Mestrado em Ciências Jurídicas apresenta trabalho em
Congresso Internacional

PROFESSOR EM
DESTAQUE

A Mestranda Izabella Freschi Rorato participou do X Encontro Internacional do CONPEDI
em Valência-Espanha apresentando artigos científicos cujo o tema foi: “O uso de
precedentes estrangeiros como instrumento de acesso à justiça em defesa da dignidade
da pessoa humana”, bem como “Poderes e deveres dos magistrados no
ordenamento jurídico brasileiro: uma análise detalhada do art. 139 do Código de Processo
Civil”

INTERCÂMBIO DE ESTUDOS
A UniCesumar oferece aos Discentes dos Programas Strictu Sensu em
Direito a possibilidade de um intercâmbio de estudos em Portugal, em
parceria com a Universidade de Lisboa.

Carlos Alexandre Moraes
Pós-Doutor em Direito pela
Unicesumar;
Doutor em Direito pela Fadisp;
Doutor em Ciências da Educação
pela UPAP;

A Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, está com vagas abertas para
intercâmbio dos alunos de Mestrado e
Doutorado da UniCesumar pelo período de
seis meses (de fevereiro a julho de 2020)
em Portugal. Como a Universidade de
Lisboa é parceira de nosso programa
Stricto Sensu, as atividades que serão
realizadas no programa, poderão receber
validação acadêmica quando os alunos
retornarem ao Brasil.
Fonte: Diretoria de Relações
Institucionais/ Departamento de
Relações Internacionais

Mestre em Direito pela
UniCesumar;
Para isso, você deve verificar com sua
coordenação essa possibilidade e,
posteriormente, informar seu nome ao
Coordenador Acadêmico do Programa
de Doutorado e Mestrado em Direito,
Prof. Dr. Dirceu Siqueira. Ahhhh… se
informe com a Coordenação para as
próximas datas!!!

Especialista em Direito
Agrafofinanceiro;
Especialista em Docência no
Ensino Superior pela Unicesumar
Avaliador dos Cursos de Direito
do INEP/MEC;
Professor do Programa de Pósgraduação Stricto Sensu Mestrado da Unicesumar
Professor dos Cursos de
Graduação em Direito da
Unicesumar e da Univel;

SUBMISSÕES EM ABERTO
REVISTA JURÍDICA – UNICURITIBA

Coordenador e Professor do
Curso de pós-graduação lato
sensu em Direito da Faculdade
Dom Bosco Maringá e Instituto
Carlos Alexandre Moraes – ICAM
Palestrante e Advogado.

Editada pelo Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania. Possui
Qualis – A1 e fluxo contínuo de submissões

REVISTA DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA – UNIJUÍ
É uma publicação do Mestrado em Direitos Humanos, que busca artigos, ensaios e
resenhas tenham com estudo crítico e interdisciplinar dos Direitos Humanos. Qualis
– B1 (Direito) e fluxo contínuo de submissões.

REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS – UNICEUB
Aceita submissão de artigo que se alinhe a um dos três eixos temáticos da Revista:
1) Democracia, Políticas de Estado e de Governo e seus aspectos jurídicos; 2)
Políticas Públicas de desenvolvimento econômico e social e suas interfaces com o
Direito; e, 3) Avaliação em políticas públicas. possui Qualis – A1 (Direito) e fluxo
contínuo de submissões.

EVENTOS CIENTÍFICOS
XXIII Congresso Mundial da SIDTSS
Submissões até 31/12/2019 – chamada de artigos para evento internacional: “XXIII Congresso Mundial da Sociedade
Internacional de Direito do Trabalho e da Segurança Social (SIDTSS) – ‘Trabalho na Era Digital: que Direito?’,
Lisboa/Portugal (2 a 4 de setembro de 2020)”.

AULA MAGNA
Alunos do Programa de Mestrado e Doutorado participaram de uma Aula Magna
com o Prof. Dr. Francesco Macrì com Tema: Stalking, Porn Revenge e os outros
“novos” delitos de gênero do Código Penal Italiano: aspectos de direito penal
comparado.

Coordenação

Equipe Editorial

Dr. Dirceu Pereira Siqueira

Juliana Luiza Mazaro
Mylene Manfrinato dos Reis Amaro
Lucimara Plaza Tena
Suelen Maiara dos Santos Alécio
Luana Fernandes Dela Porte

