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LANÇAMENTO DE LIVRO

Professora do Programa de Mestrado e Doutorado do Unicesumar lança livro

A Profa. Pós-doutora em Direito do Trabalho, Leda Maria Messias da Silva, estará
lançando duas obras importantíssimas para o mundo do trabalho, no dia 12/03/20, na
Livraria Curitiba, do Shopping Maringá-Park, em Maringá-PR. A duas obras são editadas
pela conceituada Editora LTr, de São Paulo-SP, a única especializada apenas em Direito
do Trabalho, no Brasil, reconhecida nacional e internacionalmente, como uma das
melhores da área. Obras desta Editora alcançam bibliotecas de Instituições de Ensino,
internacional, como a biblioteca da Universidade de Lisboa, em Portugal, dentre outras,
além de possuir um conceituado Conselho Editorial, tendo entre as suas publicações obras
do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. A primeira obra
da Profa. Leda,  foi escrita em coautoria, com os Mestres, pelo Unicesumar, Jeferson
Cattelan e Leandra Cauneto Alvão, denominada a “Reforma Trabalhista: Análise do Direito
Material à Luz dos Direitos da Personalidade” e trata-se de um comentário sobre a
Reforma Trabalhista à Luz da dignidade da pessoa humana. Esta obra é relevante para
equacionar se a Reforma Trabalhista em questão moderniza o Direito do Trabalho
brasileiro, ou se a sua aprovação, resulta em retrocesso de direitos sociais e,
consequentemente, na precarização das relações trabalhistas vigentes no País. A segunda
obra denomina-se “Temáticas do Meio Ambiente de Trabalho Digno” e é o volume II, que a
Profa. Dra. Leda, coordena. O Volume I, foi editado, também, pela LTr e dado ao sucesso
do primeiro, com os seus volumes esgotados, a Profa. empreendeu o volume II, desta feita
coordenando-o com a Mestre Leandra Cauneto Alvão. Esta publicação está dividida em 12
(doze) artigos, cujas pesquisas iniciaram-se com debates durante a disciplina “Direitos da
Personalidade no Meio Ambiente de Trabalho”, ministrada pela Profa. Dra. Leda Maria
Messias da Silva, no Minter de Cuiabá (Mestrado /UNICESUMAR E FASIPE), mas
prosseguiram após o término da disciplina com outros autores e coautores, inclusive,
dentre os autores e coautores das pesquisas que resultaram nos artigos da obra citada,
estão professores-mestres e mestrandos, juiz, defensor público e advogados, além dos
professores doutores, orientadores dos mestrandos. A análise elaborada nesta obra é
propícia, tendo em vista o liame entre os direitos da personalidade e a dignidade do
trabalhador no meio ambiente de trabalho, consistindo em contribuição relevante à
sociedade, pois nos conduz ao debate reflexivo sobre temas controvertidos na atualidade.

CAPACITAÇÃO

Alunos ingressantes dos programas de Doutorado e Mestrado em Direito da
UniCesumar participam de treinamento sobre LATTES e ORCID

No dia 6 de março de 2020, os alunos aprovados no processo seletivo para os cursos de
Doutorado e Mestrado em Direito da UniCesumar participaram de treinamento oferecido
pelos veteranos (doutorandos e mestrandos). O encontro foi realizado sob a supervisão do
coordenador dos programas, professor Dr. Dirceu Siqueira.

Segundo o coordenador, “trata-se de uma iniciativa única e que visa dar maior atenção aos
ingressantes, tanto em nível de doutorado quanto de mestrado, afinal, o manuseio das
plataformas normalmente traz sérias dúvidas e assim geram inconsistências de grande
relevo, as quais podem prejudicar o aluno no momento da submissão de artigos para
publicação, mas também, ao programa pois as informações de atividades exercidas pelos
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docentes serão informadas para a CAPES. O treinamento foi de elevada qualidade e teve
excelente aceitação dentre os ingressantes”.

EVENTO CIENTÍFICOS

SUBMISSÃO DE ARTIGOS PRORROGADA – XXIX ENCONTRO
NACIONAL DO CONPEDI

Frente ao contexto desafiador imposto a
todos, o CONPEDI acompanha com
atenção e responsabilidade as orientações
emitidas pelos agentes de saúde. Trata-se
de um momento sem precedentes, que
envolve a coletividade, em um esforço para
superar as consequências sociais que
marcarão o atual momento no Brasil e
demais países do mundo.

➡  Assim como outras instituições, o
CONPEDI, com intuito de resguardar a
saúde de seus colaboradores, optou pela
modalidade de trabalho a distância para
continuar atendendo as demandas diárias
de seus associados e parceiros.

Além disso, permanentemente em contato
a representação de área perante a Capes,
assim como PPGDs, universidades e
sociedades científicas, o CONPEDI busca
avaliar e minimizar os impactos que o
momento pode ter sobre o calendário e
compromissos acadêmicos.

A intenção do CONPEDI é garantir que
nenhum associado fique prejudicado
com a falta de publicações em 2020,
independente de qualquer medida futura
referente a programação do XXIX
Encontro Nacional do CONPEDI.

Visando tudo isso, o período de
submissão de artigos será estendido
até o dia 15 de abril de 2020, seguindo
as regras já estabelecidas em edital.

📲 Pedidos de informações deverão ser
realizados prioritariamente através do e-
mail secretaria@conpedi.org.br, para
que nossa equipe consiga atender
todos com maior eficiência.

SUBMISSÕES EM ABERTO

REVISTA DIREITO PÚBLICO

A revista Direito Público – Qualis A1 – é a publicação oficial do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito – Mestrado e Doutorado Acadêmico do IDP.
Desta forma, objetiva ser um espaço de atualização bibliográfica constante para a
comunidade acadêmica, bem como de divulgação dos trabalhos publicados pelo
corpo discente. A Direito Público é a revista oficial do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu da Escola de Direito e Administração Pública do IDP (EDAP/IDP) –
Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito Constitucional. Enquanto periódico,
objetiva ser um espaço de atualização bibliográfica constante para a comunidade
acadêmica, bem como de divulgação dos trabalhos publicados pelo corpo discente
do Instituto. O programa de Mestrado do IDP e a linha editorial da revista
contemplam, além de outras, as seguintes linhas de pesquisa: a) Processo e
Jurisdição Constitucional e b) Direitos e Garantias Fundamentais.

PERIODICIDADE: A revista é uma publicação bimestral. Para saber mais, acesse o
link:  https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico

PENSAR – REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (A1)

A Pensar – Revista de Ciências Jurídicas foi fundada pelo Centro de Ciências
Jurídicas da Universidade de Fortaleza (Unifor), no ano de 1992. Consolidou a sua
importância acadêmica a partir das relevantes discussões científicas que tem
conduzido, seja no campo do Direito ou das disciplinas afins, em conformidade com a
linha editorial. Destina-se à divulgação de artigos científicos, resultados de pesquisa,
ensaios, traduções e resenhas, mediante publicação trimestral sob versão digital de
acesso livre pelo portal de revistas eletrônicas da Unifor
(http://periodicos.unifor.br/rpen). É avaliada no estrato A1 pela Comissão
QUALIS/CAPES (2017) e inscrita em diversos indexadores.

PERIODICIDADE: A submissão de trabalhos é gratuita e ocorre em fluxo contínuo,
utilizando o Sistema de Editoração Eletrônica (SEER/OJS) customizado pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Para saber mais, acesse o
link: https://periodicos.unifor.br/rpen/index

ESPAÇO JURÍDICO JOURNAL OF LAW [EJJL] (A1)

A EJJL tem especial interesse por trabalhos que adotam pesquisa empírica com
tratamento de dados originais para abordar problemas de efetivação de direitos
fundamentais. Tem muito interesse, também por trabalhos de pesquisa teórico-
conceitual, jurídico-formal, fundados em consistente metodologia dogmático-jurídica
de análise e de crítica da existência de direitos, da estrutura formal de direitos, da
eficácia de direitos, e, sobretudo, dos meios jurídicos concretizá-los. Terão alta
prioridade para publicação os artigos que ofereçam relevantes contribuições para
aprimorar o entendimento relativo ao dever de respeito, de proteção jurídica, de não
retrocesso e de, num sentido amplo, efetivação progressiva desses direitos.

PERIODICIDADE: semestral, com 2 números por ano, a partir de 2019. Para saber
mais, acesse o link:
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/issue/view/385

 REVISTA DO DIREITO (A2)

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da
Universidade de Santa Cruz do Sul. Revista do Direito é A2 no Qualis CAPES. A
Revista do Direito está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Direito –
Mestrado e Doutorado – da Universidade de Santa Cruz do Sul, e foi criada no ano
de 1994 na versão impressa, com o objetivo de disseminar o conhecimento e as
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reflexões relacionadas ao Direito. A missão da Revista é criar um espaço
democrático de debate acadêmico, norteado pela excelência da produção científica,
e, para melhor atender a este objetivo, em 2013 ela aderiu ao formato virtual, com
acesso é livre e gratuito, permitindo assim que o seu conteúdo esteja ao alcance de
todos.

PERIODICIDADE: Três revistas por ano. Todos os artigos são publicados por
completo. Para saber mais, acesse o link:
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/index

REVISTA DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS (UNIFAFIBE) (B2)

A Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), periódico eletrônico
vinculado ao Centro Universitário Unifafibe, de periodicidade semestral, surgiu como
uma necessidade de divulgar e difundir os temas e estudos desta natureza que já
vêm sendo explorados no interior da Instituição, e tantos outros que precisam e
merecem ser analisados sob uma perspectiva jurídica. Os temas estudados,
relevantes para a sociedade nacional e internacional, englobam: direitos sociais
previstos no texto constitucional e atuação do Estado na concretização desses
direitos. A temática explorada pela Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas –
Unifafibe, versa sobre “DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS”, de modo que
os textos apresentados devem guardar relação com o eixo temático.

PERIODICIDADE: Todo o conteúdo da Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas
(UNIFAFIBE), de periodicidade semestral, é de acesso livre, gratuito e público, de
forma a possibilitar o livre acesso às pesquisas, fomentando o intercâmbio cada vez
maior de informações. Para saber mais, acesse o link:
http://unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index

EVENTOS CIENTÍFICOS

XIV Simpósio Nacional de Direito Constitucional

Adiamento do XIV Simpósio Nacional de Direito Constitucional

Com vistas a proteger a saúde e o bem-estar das pessoas diante da extraordinária situação causada pelo coronavírus
(COVID – 19), incluindo definição e orientação do Poder Público, já ressaltada pelo decreto da Presidência da República que
reconhece a situação de calamidade pública, e em consonância com o decreto nº 4.230/2020, do Estado do Paraná, a
ABDCONST comunica o adiamento do XIV Simpósio Nacional de Direito Constitucional, na cidade de Curitiba/PR.

Inicialmente previsto para os dias 30 de abril, 1º e 2 de maio de 2020, nosso evento será transferido para os dias 29, 30 e 31
de outubro de 2020.

O intuito do adiamento e deste comunicado, consequentemente, é de que todos permaneçam em segurança neste
desafiador momento que passamos e, quando tivermos retomado a normalidade, estejamos todos devidamente planejados
para aproveitar nosso tradicional evento.

Para maiores informações, consulte o seguinte endereço eletrônico: http://abdconst.com.br/xivsimposio/.

SUSPENSÃO DE AULAS - COVID 19

A coordenação do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, usando de
suas atribuições resolve suspender as aulas presenciais na instituição
por tempo indeterminado, sendo assim não haverá aula presencial a partir
desta semana (19/03/2020 e 20/03/2020).

Coordenação
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Editorial
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