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Sobre o 
Mestrado em 

Direito... 
 
 

O Programa de 

Mestrado em Direitos Humanos e Sociedade 

permite que a UNESC agregue na área jurídica 

acadêmica do sul do País uma proposta que 

enseja um saber teórico/prático não dissociado 

da realidade concreta e plural dos interesses 

crescentes da coletividade. Neste sentido, o 

PPGD está direcionado à formação de mestres 

com habilidades para gerir sua atividade 

profissional e voltadas a garantir e implementar 

direitos, permitindo reflexão e aprimoramento de 

habilidades, incorporando e criando novos 

conhecimentos que estimulem espaços de 

transformação social. Ora, produzir conhecimento 

na prática é também uma forma de penetrar nas 

visões da realidade institucionalizada dos 

operadores do Direito, por meio de sua 

experiência com vistas a transformá-la, 

compreendendo que quanto maior for a 

associação de conhecimento teórico 

interdisciplinar e experiências práticas reais, 

maior será a possibilidade de aporte para outro 

perfil mais humanista, crítico, menos dogmático 

e mais comprometido socialmente com a 

realidade do País. 

Tal intento geral de conscientizar e formar 

eticamente profissionais em direitos humanos 

não está dissociado do desenvolvimento técnico 

mais específico das prioridades acadêmico-

universitárias do País, no que tange ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. Nesta direção, as 

atividades de pesquisa associadas à extensão e 

ao ensino estão expressas nas necessidades, 

ausências e potencialidades da região, com o 

escopo de contribuir para o desenvolvimento do 

sul do Estado de Santa Catarina e entorno. Sem 

dúvida, neste campo do ensino, mantidos pela 

UNESC, os núcleos e os projetos de pesquisa, os 

estágios e as práticas de assessoria jurídica, as 

produções científicas dos docentes, parcerias, os 

convênios e intercâmbios com outras instituições 

no País e no exterior (com ênfase no âmbito dos 

direitos humanos e sociedade), configuram-se 

como polos de alimentação que conectam, 

fortalecem e justificam o papel de grande 

importância da Universidade no cenário local e 

regional. 

O conteúdo programático analisa que a 

formulação teórica dos direitos humanos tem 

simbolizado valores, exigências e 

conflituosidades sociais em momentos culturais 

distintos na historicidade da sociedade moderna 

ocidental. Há que se identificar certas matrizes 

originárias de reconhecimento dos direitos 

indígenas na conquista hispânica dos séculos XV 

e XVI, das formulações processuais específicas 

da concepção dos direitos humanos liberal-

burguesa dos séculos XVIII e XIX, da construção 

socioeconômica do século XX e da configuração 

transindividual e intercultural dos primórdios do 

novo século. 

No interregno de rupturas paradigmáticas e 

de novos horizontes abertos pela globalização  
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neoliberal e pelo sistema-mundo capitalista, 

importa avançar na direção de uma concepção de 

direitos humanos não mais meramente 

formalista, estatista e monocultural. Para isso, a 

adesão é com um referencial crítico dos direitos 

humanos em sua dimensão de resistência, de 

liberação e de interculturalidade. 

Esta contextualização projeta a pós-

graduação como o espaço singular para 

questionamentos críticos e construtivos que 

redefinem os direitos humanos, sem identificá-los 

necessariamente com os direitos estatais 

formalizados, mas que sejam problematizados e 

criativos. Dos direitos que sejam interpretados 

em uma dimensão presente, local e intercultural. 

Certamente, trazer para o cenário de lutas 

históricas por diversidade e pluralidade, as bases 

do diálogo e da prática social nos marcos de uma 

nova concepção de Direitos Humanos. 

Para possibilitar essa proposta de 

direcionamento crítico-construtivo, o Programa 

de Pós-Graduação em Direito da UNESC optou 

por denominar a Área de Concentração em 

Direitos Humanos e Sociedade, embasada por 

duas linhas de pesquisa: Direitos Humanos, 

Cidadania e Novos Direitos, e Direito, Sociedade 

e Estado. 

Tem-se que os direitos humanos, gerados 

no interior de uma tradição liberal-burguesa, não 

estão mais centrados meramente em 

necessidades corporalizadas nos direitos 

individuais, mas inclui direitos sociais, 

econômicos, culturais, transindividuais, etc. As 

lutas dos movimentos sociais têm sido um 

importante catalizador de 

demandas e reinvindicações 

que vêm transformando 

profundamente os sistemas 

jurídicos de sociedades como 

as da América Latina. 

A prática de uma 

educação conscientizadora e 

intercultural deve estimular e sustentar a luta 

autêntica pelos direitos humanos, impulsionando, 

como esforço compartilhado, o reconhecimento 

por parte do Estado e da sociedade. 

Importa avançar na direção de uma 

concepção de direitos humanos não mais 

meramente formalista, estatista e monocultural. 

É a adesão e o compromisso com um referencial 

crítico dos direitos humanos em sua dimensão de 

resistência, descolonização e transformação. 

O Programa do Mestrado em Direitos 

Humanos e Sociedade da UNESC propugna-se a 

não apenas envolver o Município de Criciúma, 

mas toda a mesorregião do sul do Estado de 

Santa Catarina e parte considerável de 

municípios no norte do Estado do Rio Grande do 

Sul e do Planalto Serrano (o que totalizam quase 

2.000.000 de habitantes), atendendo a uma 

demanda reprimida que busca formar 

profissionais não só com uma visão mais crítica, 

atualizados frente aos grandes problemas 

contemporâneas de acesso à justiça, mas 

igualmente com um compromisso maior com os 

direitos humanos e sua relação com a sociedade 

e o Estado, conectados com a prática social, com 

seu reconhecimento, garantia e implementação 

efetiva. 

 

Fonte - Texto do projeto do mestrado. 
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 1ª AULA INAUGURAL  DO PPGD 

 
Uma das novidades da Unesc de 2017 foi a abertura da primeira turma 

do Mestrado em Direito. E, no dia 12 de junho, ocorreu a Aula Inaugural do 

PPGD (Programa de Pós - Graduação em Direito) no auditório Prof. Edson 

Rodrigues. 

O encontro marcou o início do semestre letivo, bem como uma 

conquista regional. A Unesc é a única instituição do Sul de Santa Catarina 

com Mestrado em Direito recomendado pela Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Um Programa que tem como 

objetivo estudar, analisar e desenvolver, crítica e interdisciplinarmente, a 

concepção de Direitos Humanos enquanto processo e instrumentalização de 

reconhecimento do valor da vida humana e 

de transformação social e política. 

 
- Palestra - A Unesc recebeu para a Aula 

Inaugural do PPGD a professora Doutora 

Raquel Fabiana Lopes Sparemberger 

(PPGD/FURG). O tema trabalhado foi “Cenários da Pós-graduação em Direito 

no Brasil: desafios e perspectivas”, trazendo apontamentos sobre as 

perspectivas na pesquisa científica paraárea das Ciências Sociais Aplicadas. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 EVENTOS INTERNACIONAIS 

 

 I Diálogos em Direitos Humanos e Sociedade 
 

A palestra internacional contou com a 

presença da pesquisadora Peruana Prof. Dra. 

Raquel Yrigoyen Fajardo (PUC-PERU), sobre 

o tema “Constitucionalismo e Direito 

indígena na América Latina”, que ocorreu no 

dia 27 de abril, no Bloco P, sala 19. 

 

 II Diálogos em Direitos Humanos e Sociedade - Curso de 

formação internacional. 

 

O II Diálogos em Direitos Humanos e Sociedade ocorreu nos dias 07 e 

08 de junho de 2017. Sob a temática 

“Crimigração e Direitos Humanos”, o curso 

internacional, com carga horária de 8h, foi 

ministrada pela Prof. Dra. Maria João Guia 

(Universidade de Coimbra, Portugal). 

O curso foi promovido pelo PPGD, 

UNACSA, PROPEX, Curso de Direito, NUPEC, 

NUPED, LADSSC, Pensamento Crítico Latino-americano e Grupo de 

Criminologia Crítica Latino-americana. 
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 Workshops 

http://www.unesc.net/portal/blog/ver/648/38481
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 Ciclo de Diálogos com as Ciências encerra com 
PPGD 
 

 

Foram sete encontros com os Programas de Pós-Graduação da Unesc. 

O primeiro ciclo do “Diálogos com as Ciências” se encerrou na tarde do dia 

12 de junho de 2017, com o debate promovido pelo PPGD (Programa de 

Pós-Graduação em Direito), da Unesc. Com o tema "Os Direitos Humanos 

como um Projeto de 

Sociedade", o coordenador 

do PPGD, Prof. Dr. Antônio 

Carlos Wolkmer, iniciou a 

discussão, direcionada aos 

professores e alunos dos 

programas da Universidade. 

 

O encontro teve como base um artigo de João Batista Moreira Pinto e 

Eron Geraldo de Souza. Segundo Wolkmer, os autores trazem questões que 

envolvem o desenvolvimento dos direitos vinculados à pessoa humana, 

contextualizando o significado do termo desde o seu nascimento até como 

ele é colocado hoje na sociedade. Além do debate, também foi apresentado 

aos presentes à estrutura do PPGD. O coordenador adjunto do programa, 

Reginaldo de Souza Vieira, conversou com os presentes sobre o objetivo do 

programa, seus professores, entre outros assuntos. 

 

 III Edição do “Diálogos em Direitos Humanos e 

Sociedade”. 
 

 

Duas palestras compuseram a programação do encontro no dia 29 de 

junho: "Republicanismo e Cidadania”, com o professor doutor José Isaac 

Pilati (PPGD/UFSC) e “Estado, Políticas Públicas e Cidadania”, com o 

professor doutor André Viana Custódio (PPGD/UNISC). 

Segundo o professor 

Custódio, o debate é importante 

para subsidiar o marco teórico do 

desenvolvimento das futuras 

dissertações ao longo do programa. 

“Nós trabalhamos na palestra uma 

concepção de transição de estado e de pós-modernidade e a perspectiva de 

articulação das políticas públicas de proteção social num contexto de 

sociedade em crise econômica e política”, comentou. 
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 Aula Magna do 2ª Semestre debate as 
manifestações de 2013. 

 

 

 

Que as manifestações de 2013 marcaram historicamente o Brasil é 

fato, mas de forma mais profunda, como elas refletiram em nosso cenário 

sociológico? Uma dessas questões é a legislação brasileira, que passou por 

modificações após o movimento nas ruas. O assunto foi tema da aula 

inaugural do segundo semestre do PPGD (Programa de Pós-Graduação em 

Direito) da Unesc. 

O encontro foi ministrado pelo professor 

Germando Schwartz que, junto ao seu grupo de 

pesquisa, entrevistou diversos manifestantes. “O 

junho de 2013 foi uma manifestação de rua que 

nós não havíamos tido de forma tão forte desde as 

“Diretas Já”. A ideia da pesquisa foi de explicitar 

algo que é bem latente. Por meio das palavras dos 

manifestantes nós conseguimos ver todas as 

mudanças legislativas, como a alteração da Confederação Nacional do 

Transporte, e de outras situações políticas do Brasil”, comentou. 

Para o coordenador do PPGD, Antonio Carlos Wolkmer, “A pesquisa do 

Germano traz uma perspectiva dos movimentos sociais que são de grande 

interesse não só para o programa, mas também para a Unesc como 

Universidade Comunitária”, ressaltou. 

 IV Diálogos em Direitos Humanos e Sociedade - Evento 

aborda Teoria Crítica dos Direitos Humanos. 

 

O PPGD recebeu em novembro de 2017, o professor doutor da 

Universidade Autônoma de São Luís Potosí, do México, Alejandro Rosillo 

Martinez. Ele ministrou o curso “Teoria Crítica dos Direitos Humanos – 

Fundamentos Teóricos”. 

 

 

Duas tardes para 

debater teorias 

relacionadas aos 

Direitos Humanos 

dentro do contexto 

latino-americano.  

 

Segundo o vice-reitor da Unesc, Daniel Prevê, “O encontro traz um 

grande significado, que reflete na internacionalização da Unesc como 

Universidade Comunitária. Ele nos coloca em rede com grandes instituições 

como a Universidade Autônoma São Luís Potosí, que se materializa com a 

presença do professor Martinez”, ressaltou. 

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Autônoma São Luís 

Potosí, Martinez é membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do México, 

coordenador acadêmico dos Programas de Pós Graduação que possuem 

Mestrado em Direito e Mestrado em Direitos Humanos na Universidade 

Autônoma São Luís Potosí. É graduado em Direito, mestre e doutor em 

Estudos Avançados em Direitos Humanos. 
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Mestrado em Direito recebe professor visitante. 
 
 

O professor doutor da Universidade Autônoma São Luís Potosí, do 

México, Alejandro Rosillo Martinez, depois de cumprir extensa agenda de 

atividades no Programa de Pós-graduação em Direito, que incluiu o curso 

“Teoria Crítica dos Direitos Humanos – Fundamentos Teóricos”, participou na 

condição de professor Visitante, da aulas da disciplina “Teoria do Política e 

do Estado”, ministrada pelo professor doutor Reginaldo de Souza Vieira.  

Também participou das aulas, o mestrando Hernesto Ramos 

Montainher, que faz intercâmbio no Mestrado em Direito da Universidade. 
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 Até 05/03/18: Chamada de artigos para 7º Seminário Direitos, 

Pesquisa e Movimentos Sociais – tema: Mobilizações por Direitos 

e Políticas do Sistema de Justiça (De 27 a 30 de Abril de 2018, 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro) - Mais informações clique aqui. 

 

 Até 10/03/2018: chamada de resumos para “III CONGRESO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, promovido pela 

Escuela de Derecho da Universidad Católica Silva Henriquez-

UCSH, Santiago/Chile” (18-20/04/2018, São Paulo) - Mais 

informações clique aqui. 

 

 Até 22/03/18: chamada de trabalhos para o I Future Law: 1º 

Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito na 

Universidade Católica do Porto (7-8/06/2018, Portugal) - Mais 

informações clique aqui. 

 

 Até 18/04/18: chamada de trabalhos para o “II Congresso de 

Filosofia do Direito para o Mundo Latino” na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. (11-13/07/2018, Rio de Janeiro) - Mais 

informações clique aqui. 

 

 Até 12/04/18: chamada de trabalhos para a 8º Conferência 

Latinoamericana e Caribeña de Ciências Sociais e 1º Foro 

Mundial delPensamiento Crítico – CLACSO 2018.  (19-

23/11/2018, Buenos Aires, Argentina) – Mais informações clique 

aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI 

QUITO – EQUADOR – Os artigos serão recebidos no 

período de 25 de janeiro a 18 de junho de 2018. 

 

 VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI 

ZARAGOZA – ESPAÑA - Os artigos serão recebidos no 

período de 22 de janeiro a 08 de maio de 2018. 

 

 XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI 

SALVADOR – BA - Os artigos serão recebidos no período 

de 10 de janeiro a 02 de abril de 2018. 

 
 Atenção para o I Seminário Internacional de 
Direitos humanos e Sociedade e III Jornada de 

Produção Cientifica em Direitos Fundamentais e 
Estado, do Mestrado em Direito da Unesc, que 

ocorrerá em 28 e 29 de junho de 2018 - Em breve 
maiores informações no site do PPGD. 
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 Eventos 

https://ipdms.wordpress.com/trabalhos/
https://www.conpedi.org.br/2018/02/iii-congreso-internacional-de-derechos-humanos-promovido-pela-escuela-de-derecho-da-universidad-catolica-silva-henriquez-ucsh-santiagochile-com-apoio-do-centro-universitario-salesiano-de-sao-paulo/
http://www.direito.porto.ucp.pt/futurelaw?
https://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Edital.pdf
http://www.clacso.org.ar/conferencia2018/index.php
http://www.clacso.org.ar/conferencia2018/index.php
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(Fluxo contínuo): “Boletín Mexicano de Derecho Comparado” (Qualis A2). 
 

Até 31/05/18: chamada de artigos para o dossiê “Povos Indígenas e 
Ditaduras na América Latina” da Revista Espaço Ameríndio (Qualis B2: 
Interdisciplinar; B3: Direito). 
 
(Fluxo contínuo): Revista do “Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos” (qualis B2). 

 
(Fluxo contínuo): Revista “Derecho Penal y Criminología” (Qualis B2) recebe 
artigos em fluxo contínuo. 

 

(Fluxo contínuo): Dereito: Revista Xurídica da Universidade de Santiago de 
Compostela (Qualis B2).  
 
(Fluxo contínuo): Revista Direito, Estado e Sociedade (Qualis A1). 
 
(Fluxo contínuo): Revista do Direito – PPGD/UNISC (Qualis A2). 
 
(Fluxo contínuo): Revista Crítica y emancipación. Revista Latinoamericana 
De Ciências Sociales (Qualis B3). 
 

(Fluxo contínuo): Novos Estudos Jurídicos (Qualis A1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Fluxo contínuo): Desacatos: Revista de Antropologia Social (Qualis B2). 
 
(Fluxo contínuo): Revista Brasileira de Politicas Publica (Qualis A1). 

 
(Fluxo contínuo): Revista de Direitos Fundamentais e Democracia(Qualis 
A1). 
 
(Fluxo contínuo): Revista Estudos Feministas(Qualis A2). 
 
(Fluxo contínuo): Cadernos Gestão Pública e Cidadania (Qualis B1).  

 
(Fluxo contínuo): Derechos y Libertades(Qualis B1). 

 
(Fluxo contínuo): REDES - Revista Eletrônica Direito e Sociedade (Qualis 
B1). 
 
(Fluxo contínuo): Revista Direito Ambiental e Sociedade (Qualis B1). 
 
(Fluxo contínuo): Revista Direitos Humanos e Democracia (Qualis B1). 
 
(Fluxo contínuo): Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas(Qualis B1). 
 

(Fluxo contínuo): REDHES - Revista de Derechos Humanos y 
EstudiosSociales (Qualis B2). 
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Artigos 
Revistas 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado
http://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/announcement/view/849
http://www.iidh.ed.cr/iidh/requisitos-para-publicar/
http://www.iidh.ed.cr/iidh/requisitos-para-publicar/
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen
http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito
http://www.jur.puc-rio.br/revistades/index.php/revistades
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito
http://www.clacso.org.ar/criticayemancipacion/como_publicar.php
http://www.clacso.org.ar/criticayemancipacion/como_publicar.php
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/about/submissions
http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/index
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/about/submissions#authorGuidelines
http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/about/submissions#onlineSubmissions
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/about/submissions#onlineSubmissions
http://rae.fgv.br/node/48399
http://www.dykinson.com/revistas/revista-derechos-y-libertades/
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes/about
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia
http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub
http://www.derecho.uaslp.mx/Paginas/REDHES/REDHES.aspx
http://www.derecho.uaslp.mx/Paginas/REDHES/REDHES.aspx


Criminologia Critica Latino-americana. 
Prof. Dr. Jackson Silva Leal 

Encontros - Consultar Calendário 
Contato – jacksonsilvaleal@gmail.com 
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Grupos de 
Pesquisa 

NUPED - Núcleo de Pesquisa em Estado, Politica e Direito. 

Líder: Prof. Dr. Reginaldo de Souza Vieira  
Vice Líder: Prof. Dr. Ismael Francisco de Souza 

Encontros quinzenais  
Contato – nuped@unesc.net 

NUPEC - Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e 
Cidadania. 

Líder: Prof. Dr. Antonio Carlos Wolkmer 
Vice Líder: Profa. Dra. Fernanda da Silva Lima 

Encontros mensais 
Contato – nupec@unesc.net 

Constitucionalismo Crítico. 
Prof. Dr. Lucas Machado Fagundes 
Encontros - Consultar Calendário 
Contato – lmachado@unesc.net 

Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Relações Raciais e 
Feminismos. 

Prof. Dra. Fernanda Da Silva Lima 
Encontros - Consultar Calendário 

Contato – fernandalima@unesc.net 

Núcleo de pesquisa em Direitos Fundamentais e Trabalho 
Digno. 

Prof. Dr. Rodrigo Goldschmidt 
Encontros – Consultar Calendário  

LADSSC - Laboratório de Direito Sanitário e Saúde Coletiva 
Líder – Dr, Reginaldo de Souza Vieira 
Vice Líder – Dra. Luciane Ceretta 

Encontros mensais 
Contato – ladssc@unesc.net 

Direito da Criança e do Adolescente e Políticas Públicas 
Líder – Dr. Ismael Francisco de Souza 

Vice Lider – Dra. Fernanda Lima 
Consultar Calendário 

Contato – Ismael@unesc.net 

mailto:nuped@unesc.net
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XIII Seminário Nacional de Demandas Sociais e Políticas 

Públicas na Sociedade Contemporânea & III Mostra 

Nacional de Trabalhos Científicos. 

 

O XIII Seminário Nacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na 

Sociedade Contemporânea & III Mostra Nacional de Trabalhos Científicos, 

aconteceu nos dias 25 e 26 de maio, 

na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, 

na Universidade de Santa Cruz do 

Sul/ UNISC, a finalidade do evento 

foi de oportunizar a comunidade 

acadêmica em geral e aos alunos da 

graduação e pós-graduação (stricto 

sensu e lato sensu) a reflexão e a 

ampliação do debate sobre Direitos 

Sociais e Políticas Públicas na 

Sociedade Contemporânea.  

O NUPED e NUPEC marcaram presença no evento, contando com a 

presença de quinze acadêmicos e mestrandos na apresentação de artigos 

científicos. 
 

 

 

 

 

 

Coordenador do Mestrado profere Conferência de 

encerramento em evento Internacional. 
 

O PPGD da Unesc esteve representada no 6º Encontro Internacional de 

Conpedi (Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito), que 

ocorreu em São José, na Costa Rica, esta semana. O professor do PPGD 

(Programa de Pós-Graduação em Direito) da Unesc, Antônio Carlos Wolkmer, 

coordenou o painel na 

Universidade da Costa Rica e a 

Conferência de Encerramento do 

Conpedi no Instituto 

Interamericano de Direitos 

Humanos. O evento teve a 

participação do presidente da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas. 

 

Coordenador adjunto ministra palestra em Seminário 

Nacional 

 

O Prof. Dr. Reginaldo de Souza Vieira 

ministrou palestra sobre Políticas Públicas 

no Estado Democrático De Direito, no 

XIII Seminário Nacional Demandas 

Sociais e Políticas Públicas na Sociedade 

Contemporânea, no dia 25 de maio, na 

cidade de Santa Cruz do Sul/RS, em 

evento promovido pelo PPGD/UNISC. 
 

11 

Ano I – Número I – Jan/Dez 2017 

 
Acontece 
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Coodernador do Mestrado lança livro em universidade do 

México 

 

O coordenador do Mestrado em Direito da Unesc, Antônio Carlos 

Wolkmer, apresentou o seu livro em um evento internacional no dia 11 de 

outubro. A obra “Teoria Crítica do Direito desde a América Latina", foi 

lançada pelo professor doutor na Faculdade de Direito Advogado Ponciano 

Arriaga Leija da Universidade Autônoma de San Luís Potosí, no México. 

 

 

O livro foi traduzido pelo coordenador do Mestrado em Direitos 

Humanos da Universidade Autônoma de San Luis Potosí, Alejandro Rosillo 

Martínez, e publicado pela editora Akal/Inter Partes. 

 

 

 

 

 

 

Professor e alunos do Mestrado em Direito participam de 

Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário. 

 

 

 

 

A Unesc foi representada no 7º Congresso Ibero-Americano de Direito 

Sanitário pelo coordenador adjunto do Mestrado em Direito (que é membro 

titular da rede ibero-americana de direito sanitário) e pelos alunos Michel 

Belmiro Ilíbio e Bruno Favaro. Os estudantes do PPGD (Programa de Pós-

Graduação em Direito) apresentaram artigos nos grupos de trabalho do 

congresso. 

O evento ocorreuentre os dias 18 e 21 de outubro, na Faculdade de 

Medicina e na Faculdade Saúde Pública, da USP, em São Paulo, e contou 

com a conferencia magna do Prof. Emérito da Faculdade de Direito da USP, 

prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari. 
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Grupo de Pesquisa participa de Congresso Internacional de 

Ciências Criminais no Rio Grande do Sul. 

 

Integrantes do Grupo de 

Criminologia Crítica Latino-

Americana da Unesc, 

representaram a Universidade 

no 8º Congresso Internacional 

de Ciências Criminais ocorrido 

na Faculdade de Direito da 

PUC/RS. Além de acompanhar 

palestras com renomados profissionais, como os professores doutores 

Gabriel IgnacioAnitua (Argentina), Pat O'Malley (Austrália) e Pat Carlen 

(Inglaterra) os professores e alunos da Unesc apresentaram trabalhos. 

As mestrandas Sara de Araújo e Priscila Serafin apresentaram os 

artigos intitulados, "Demagogia racial a política criminal" e "A delação 

premiadae a revivificação da inquisição no populismo punitivo", ambos 

realizado em coautoria com o coordenador do Grupo e professor do PPGD da 

Unesc, Jackson da Silva Leal. Houve ainda a apresentação do graduando 

Alex da Rosa, bolsista de iniciação cientifica, em coautoria com o 

coordenador do Grupo, intitulado "a contribuição do ensino jurídico para a 

manutenção da cultura punitiva". 

 

 

Professor Dr. Jackson Leal lança livro em 

Congresso Internacional. 

 

Durante o 8º Congresso Internacional de Ciências 

Criminais ocorrido na Faculdade de Direito da PUC/RS, 

o professor Jackson Leal lançou o livro "Criminologia 

da Libertação: a construção da criminologia critica 

latino-americana como teoria crítica do controle social 

e a contribuição desde o Brasil".  
 

 

Reitoria recepciona intercambista do México 

 

A reitora Luciane Ceretta e o vice, Daniel Preve deram as boas-vindas 

ao estudante Hernesto Ramos Montainher, que faz intercâmbio no Mestrado 

em Direito da Universidade. Montainher é aluno do Mestrado em Direito da 

Universidade Autônoma São Luiz Potosí, no México e está no Brasil para 

passar um mês acompanhando as atividades do PPGD (Programa de Pós-

Graduação em Direito) da Unesc.  

A Unesc possui um acordo de 

cooperação com a universidade 

mexicana. 

Montainher é natural de Cuba e 

graduado em Direito. Sua área de 

atuação é Direito Penal e segundo ele, 

a vinda para Unescfoi em decorrência 

do foco do Mestrado oferecido pelo 

PPGD, que é em Direitos Humanos. 
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Professores e alunos do Mestrado em Direito participam do 

Congresso Nacional do Conpedi, no Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito) foi representado por 

professores e alunos no 16º Congresso Nacional do Conpedi (Conselho 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito), que ocorreu entre os 

dias 15 e 17 de novembro, em São Luís, no Maranhão. Integrantes do grupo 

da Unesc apresentaram trabalhos e participaram de GTs (Grupos de 

Trabalho). 

Além da apresentação de trabalhos, o GT sobre "Eficácia de Direitos 

Fundamentais nas relações de trabalho, sociais e empresariais” e o GT sobre 

Direitos Sociais e Políticas Públicas II, contaram, respectivamente, com a 

participação dos professores doutores Rodrigo Goldschmidt e Reginaldo de 

Souza Vieira, ambos coordenando essas seções dos grupos de trabalhos. 

Ainda na quinta-feira (16/11), o coordenador adjunto do Mestrado em 

Direito da Unesc, Reginaldo de Souza Vieira, participou do Fórum Nacional 

dos Coordenadores de Programas de Pós-graduação em Direito. 

 

Artigos apresentados: 

 

“Reflexões sobre cidadania: Do 
contexto de crise as 
contribuições do modelo radical e 
plural”. Autores: Michel Belmiro 
Ilíbio e Reginaldo de Souza 
Vieira. 
 
“O controle jurisdicional de 
políticas públicas de proteção 

ambiental: A demolição de 
edificações construídas em área 
de preservação permanente”. 
Autores: Angélica Pereira 
Possamai e Ingrid Brandão Sartor. 
 
“Plano de ação do estatuto da cidadania do Mercosul: Realidade atual”. 
Autora: Ivía Dos Santos Althoff. 
 
“Os “novos” direitos e a proteção dos idosos no Brasil”. Autores: Gustavo 

Silveira Borges e Lucas De Costa Alberton. 
 
“Políticas públicas de transporte coletivo de passageiros: A segregação das 
mulheres em vagão exclusivo do metrô”. Autores: João Carlos Medeiros 
Rodrigues Júnior e Reginaldo de Souza Vieira. 
 
“O impacto da tecnologia nas relações de trabalho: Uma análise à luz da 
teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais inespecíficos dos 
trabalhadores”. Autores: EmanueliDacheri e Rodrigo Goldschmidt. 
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Professor Dr. Ismael Francisco de Souza participa da 

Semana Interamericana de DerechosFundamentales, na 

PontificiaUniversidad Católica delPerú, em Lima. 

 

O prof. Dr. Ismael Francisco de 

Souza, representou o Programa de Pós-

Graduação em Direito (PPGD) na 

Semana Interamericana de Derechos 

Fundamentales, na Pontificia 

Universidad Católica delPerú, em Lima.  

O evento abordou questões relativa 

ao Estado Constitucional e a plena 

realização de direitos fundamentais nos 

países latino-americanos.  

Na oportunidade foi entregue a carta 

de solicitação para que o PPGD/UNESC 

passe a integrar a Rede Interamericana 

de Direitos Fundamentais e Democracia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Professores do PPGD participam de eventos internacionais. 
 

Os professores Antonio Carlos Wolkmer e Lucas Machado do Programa de 

Pós-graduação em Direito – PPGD da UNESC participaram de várias 

atividades internacionais na Cidade do México no início de novembro. Tais 

atividades foram: 

 Prof. Antonio Carlos Wolkmer - 

Palestrou no 7º congresso de 

argumentação jurídica realizado na 

Universidade Anahuac no Estado 

México e fez o lançamento do seu 

livro “Teoria Crítica delDerecho”, no 

Instituto de Investigações Jurídicas 

da Unam, na Pós-graduação da 

Faculdade de Direito da UNAM e na 

faculdade de Direito do Unilasalle, 

ambos na Cidade do México. 

Já Lucas Machado, palestrou no 2º 

Congresso internacional de Metologia e pesquisa do Direito no Instituto de 

investigações jurídicas da UNAM e na faculdade de Direito da Universidade 

Autônoma da Cidade do México UACM, ambos na Cidade do México. 

No retorno ao Brasil, ambos os professores ainda participaram da Reunião 

Anual do Grupo de Pesquisa do Conselho Latino-americano de Ciencias 

Sociais – Clacso, evento internacional realizado na cidade de São Paulo, na 

Universidade de São Paulo – USP, que contou com a presença de vários 

pesquisadores da América Latina, Caribe e Espanha. 

Estas atividades dão a dimensão da internacionalização do PPGD da 

UNESC em nível de pesquisa 
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OBS: Boletim de produção do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, com objetivo de informar 

discentes e docentes do PPGD/UNESC, sobre eventos e atividades vinculados 

ao programa. Ressalta-se que a universidade não se compromete com a 

veracidade das informações, devendo o interessado verifica-las nos sites 

indicados, pois há possibilidade de alterações pelos organizadores dos 

eventos e revistas. 

 

Acesse aqui o site do PPGD/UNESC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Antônio Carlos Wolkmer 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu – Mestrado em Direito 

 

Prof. Dr. Reginaldo de Souza Vieira  

Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu – Mestrado em Direito 

 

Marina Borges Borba  

Secretaria Administrativa 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - 

Mestrado em Direito 

 

Michel Belmiro Ilíbio – mbilibio@unesc.net 

Organizador do Boletim 

Mestrando do PPGD/UNESC - Bolsista Prosuc/Capes 
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Contato PPGD/UNESC 

 

E-mail: ppgd@unesc.net 

Telefone: (48) 3431.4548 

Local: Bloco da Reitoria - 2º pavimento 

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 12h 

e das 13h30 às 17h30 

 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/648/
mailto:mbilibio@unesc.net

