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de Maringá (2021 -
atual); 

Docente da Faculdade 
Santa Maria da Glória 
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DEPOIMENTO:

“Quando dizem que o 
Mestrado é um divisor 

de águas na vida do 
aluno, é a mais pura 

verdade. No meu 
caso, por exemplo, 

entrei com o sonho de 
me tornar professora, 
passei por correntezas 
fortes, mas cá estou, 
do outro lado, como 

professora. Fui 
bolsista (Taxa/CAPES) 

junto ao PPGCJ da 
UniCesumar, o que me 
exigiu aprimoramento 

da pesquisa 
acadêmica e 

participação em 
eventos científicos. Os 

seminários 
ministrados nas aulas 
do Programa serviram 

como provas 
didáticas. E se tem 

algo que valeu a pena 
foi persistir na 
pesquisa sobre 

audiências públicas no 
STF como instrumento 

de efetivação dos 
direitos da 

personalidade 
feminina, tema da 
minha dissertação, 

que analisou como as 
questões femininas 
são juridicamente 

tratadas e por quem 
são tratadas. Aliás, a 
referida dissertação 

me trará em breve um 
fruto em formato de 
livro. Obrigada pelos 
ensinamentos PPGD 

UniCesumar!”.

EDIÇÃO DE ABRIL/2022

Matheus Ribeiro de Oliveira Wolowski é Doutorando em Ciências Jurídicas
da UNICESUMAR e recentemente lançou a obra intitulada “ O assédio moral
por excesso de trabalho: uma abordagem teórica e empírica”.

Para falar mais sobre o Livro, a equipe editorial do Boletim Informativo
conversou com o autor:

Boletim PPGCJ: A obra trata de um assunto bastante preocupante no
ambiente de trabalho e que ocorre com mais frequência do que as pessoas
imaginam. Como foi o processo de escolha do tema?

Matheus: A escolha do tema se deu no fim da minha graduação, em
conversa com a Profª. Dra. Leda Maria Messias da Silva. As jornadas
excessivas de trabalho no mundo moderno, sobretudo em países asiáticos,
me chamaram a atenção em razão do alto nível de suicídio. Descobrimos
em pesquisas na área da saúde que a falta de descanso adequado pode
resultar em graves doenças físicas e psíquicas, que podem conduzir a pessoa
a essa lamentável situação. Assim, nos propusemos a realizar uma pesquisa
teórica e empírica sobre essa questão no Mestrado, o que resultou na
publicação do livro, dado seu ineditismo.

Boletim PPGCJ: Sem “spoiler”, é claro! O que o leitor pode esperar com a
leitura da obra?

Matheus: O livro tem sido citado em diversas decisões judiciais para
conceituar dano existencial e outros termos que envolvem a temática. O
leitor poderá ter clareza de que essa prática é muito comum e que afeta não
apenas os trabalhadores, mas também a livre concorrência, uma vez que
empresas sérias e responsáveis tornam-se menos competitivas se lesam
direitos do trabalhador.

Para aquisição da obra visite o site da Amazon, LTr, na livraria Campus ou
diretamente com o autor.

Não deixe de acompanhar o Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas da Universidade Cesumar nas redes sociais Instagram e Youtube
para conferir as últimas notícias, publicações de artigos científicos, lives e
vídeos sobre assuntos relevantes à comunidade acadêmica.

Link de acesso ao perfil do Programa no Instagram clique aqui
Link de acesso ao perfil do Programa no Youtube clique aqui

NOTA DE FALECIMENTO

É com imenso pesar que o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Ciências Jurídicas da Universidade Cesumar comunica o
falecimento de Giselle Itália Ruggeri Chiuchetta, esposa do Prof. Dr.
Marcus Geandré Nakano Ramiro e mãe de Miguel Chiuchetta
Ramiro a quem desejamos nossas condolências e rezamos para que
Deus possa consolar seus corações.

https://www.instagram.com/ppgcj.unicesumar/
https://www.youtube.com/channel/UCMbRvYIlB8XBXjY8ldhMzLA


XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL 2022
O XVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional ocorrerá entre os 
dias 26 e 28 de maio de 2022, na modalidade presencial, às 19h, no centro 
de Convenções de Natal/RN. A temática central do evento será "Efetividade 
Constitucional" e reunirá vários doutrinadores do Brasil.

Para saber mais informações, clique aqui
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Coordenação
Dr. Dirceu Pereira Siqueira

Contato
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Kevin Henrique de Sousa Piai
Lucimara Plaza Tena
Luana Fernandes Dela Porte
Mylene Manfrinato dos Reis Amaro
Raíssa Arantes Tobbin
Suelen Maiara dos Santos Alécio

II SEMINÁRIO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS EM TEMPOS DE COVID-19

A segunda edição do Seminário Políticas Públicas de Acesso à Justiça e
Direitos Humanos em Tempos de Covid-19 nasceu da importância e da
necessidade de continuar e aprofundar o debate sobre os desafios,
entraves e perspectivas em relação ao acesso à justiça e às políticas
públicas de concretização dos direitos humanos no período da pandemia
da Covid-19. O evento ocorrerá entre os dias 04 a 05 de maio de 2022 e
a inscrição, com submissão de trabalhos, deverá ser realizada por um dos
autores exclusivamente no site do evento, no período de 1° de abril até às
23h59 do dia 2 de maio de 2022.

Para saber mais informações, clique aqui
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X CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO CIVIL – PORTUGAL
Nos últimos anos, o Congresso Intercontinental de Direito Civil tem
proporcionado verdadeiras experiências de imersão para seus participantes.
Já consagrado no calendário de eventos jurídicos internacionais, apresenta
agora sua 10ª edição, que será realizada nos dias 17 e 18 de novembro de
2022, no Auditório da Universidade de Coimbra, em Portugal, reunindo
palestrantes de diversos países. A Academia Brasileira de Direito Civil
(ABDC), torna público que estarão abertas, no período de 3 de março de
2022 a 5 de julho de 2022, as inscrições para a submissão de trabalho
científico.

Para mais informações, clique aqui

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos nossos aniversariantes do mês de Março (Mestrandos/Doutorandos)
ANA ELISA SILVA FERNANDES VIEIRA 01/04
SCARLETT CAROLINE RAMOS MANSANO 03/04
TAMI CRISTIANE DE SOUZA TELLES 04/04
CAIO YAMAGUCHI ITINOSE 11/04
FERNANDA CORRÊA PAVESI LARA 17/04
LUCAS HENRIQUE FONTANA 14/04
BRUNA CAROLINE LIMA DE SOUZA 18/04
HUGO BERNARDO PEDRO DA SILVA    18/04

CHAMADA DE ARTIGO – OPORTUNIDADE DE PUBLICAÇÃO

Revista da Faculdade de Direito Do Sul De Minas (B1): O Dossiê
temático especial “Educação: Direito Constitucional indispensável
às democracias” propõe contribuir com a discussão sobre a
Educação no contexto dos Estados Democráticos, de forma a
articular perspectivas normativas e educacionais. O foco da
proposta é explorar as implicações do Direito Constitucional na
Educação, na estruturação do sistema de ensino (nos seus vários
níveis) e na definição das políticas educativas. Os trabalhos de
pesquisa podem incidir sobre os diferentes níveis e modalidades
de ensino, com vistas ao fortalecimento da Educação enquanto
direito constitucional indispensável para a democracia.
Mais informações: clique aqui.

Revista Direitos Fundamentais & Democracia (A1) Fomenta o
debate acadêmico sobre o tema dos Direitos Fundamentais e a
Democracia. A Revista publica artigos que cuidam 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.
Mais informações: clique aqui

Revista Anamorphosis – Revista Internacional De Direito E
Literatura (A2). Publicação científica eletrônica, semestral,
multilíngue e de fluxo contínuo, vinculada à Rede Brasileira
Direito e Literatura (RDL). Objetiva divulgar artigos nacionais e
estrangeiros, originais e inéditos, oriundos de pesquisas voltadas
à produção de um conhecimento interdisciplinar na área de
estudos e investigações em Direito e Literatura. Os
artigos/trabalhos inéditos serão publicados em português, com
tradução em inglês, e em espanhol, inglês, francês, italiano e
alemão, com tradução em português, devendo sempre passar
pelo corpo de pareceristas que atua no sistema double blind peer
review.
Mais informações: clique aqui.

Conpedi: o V Encontro Virtual Do Conpedi: Inovação, Direito e
Sustentabilidade: Os artigos serão recebidos no período de 07 de
março a 25 de abril de 2022, precisamente até às 23 horas e 59
minutos (horário de Brasília). Cada autor/a poderá submeter, no
máximo, 03 (três) artigos para apresentação no evento. Será
permitida a submissão de até 2 (dois) artigos para o mesmo
Grupo de Trabalho e um terceiro artigo para outro Grupo de
Trabalho, desde que este esteja em um bloco (dia) diferente. Para
submissão de artigos é necessário o preenchimento completo do
cadastro individual no portal do CONPEDI.
Mais informações: clique aqui.

ANA NERRY MIOTTO CECILIO 20/04
RAPHAEL FARIAS MARTINS 23/04
STELA CAVALCANTI DA SILVA 22/04
CAROLINE AKEMI TATIBANA 24/04
MICHELLI GOMES DURANTE 26/04
LUCAS PISCITELLO JOSEPETTI 27/04
HUGO LEONARDO LIPPI AREAS 28/04

https://doity.com.br/xviii-congresso-internacional-de-direito-constitucional-2022?a=empreendeinova#registration
https://virtual.unijui.edu.br/Portal/Eventos/ii-seminario-politicas-publicas-de-acesso-a-justica-e-direitos-humanos-em-tempos-de-covid-19/apresentacao
https://congressointercontinental.com.br/
https://www.fdsm.edu.br/revista-da-faculdade-de-direito-do-sul-de-minas/diretrizes-para-autores
https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about/submissions
https://rdl.org.br/seer/index.php/anamps/about/submissions#authorGuidelines.
https://conpedi.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Edital-Artigos-V-Encontro-Virtual-CONPEDI.pdf

