
                                                                           
 

 

 

    BOLETIM PPGD/UNESC 
 

 

 

 

 

 

 
      Painel Diversidade Cultura - feito para a Fundação Tonino em julho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTA EDIÇÃO 
 

 

- Revista Direitos Humanos e Sociedade ............02 
 
- PPGD em Foco .............................................03 
 
- Workshop ..................................................15 

 
- Chamada de Eventos ...................................18 
 
- Chamada de artigos para Revistas .................19 
 
- Acontece ....................................................20 
 
- Grupos de Pesquisas ....................................24 
 

 

 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

DO MESTRADO EM 

DIREITO/UNESC 
 

Ano II – Nº II - Jul/Dez 2018 



 

 

 

 

BOLETIM PPGD/UNESC 
 

 

NO 

 

 

 

MESTRADO EM DIREITO LANÇA 

REVISTA DIREITOS HUMANOS E 

SOCIEDADE 

 

 

 

 

No segundo semestre de 2018, o PPGD 

(Programa de Pós-Graduação em 

Direito) da Unesc lançou, no dia 17/10/2018 a 

revista Direitos Humanos e Sociedade.  

A Revista Direitos Humanos e Sociedade 

publica artigos científicos, resenhas, traduções e 

entrevistas com abordagens inter e 

multidisciplinar que são de interesse geral à 

comunidade científica nacional e internacional de 

profissionais da área jurídica e social. Publica 

prioritariamente trabalhos originais com 

contribuições relevantes e inovadoras para o 

campo de conhecimento do Mestrado em Direitos 

Humanos da UNESC. 

A obra online é um periódico científico 

semestral organizado pelo Programa, com 

enfoque na área de Direitos Humanos, atendendo 

às linhas de pesquisa do Mestrado. 

A publicação tem o objetivo de promover 

e divulgar o aprimoramento das pesquisas na área 

do Direito, de acordo com as linhas: Direitos 

humanos, Cidadania e Novos Direitos; Direito, 

Sociedade e Estado; com publicações na área 

jurídica e um viés interdisciplinar. A finalidade da 

revista é a publicação de artigos e ensaios 

científicos, resenhas de obras clássicas, recém-

publicadas ou de relevância temática para o 

conhecimento jurídico; entrevistas e traduções de 

textos científicos originais produzidos por 

colaboradores internos e externos, docentes e 

discentes em coautoria com docentes. 

O acesso ao conteúdo da Revista é livre e 

imediato e tem a finalidade de disseminar o 

conhecimento científico gratuitamente, visando 

sua democratização e internacionalização para 

acesso online. 

 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, 

Comunicação e Marketing da Unesc. 
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PROJETO OAB VAI À ESCOLA É LANÇADO PELA SUBSEÇÃO 

CRICIÚMA 

 

 

 
Na noite do dia 01 de agosto, foi lançada, em solenidade na sede da 

OAB Subseção Criciúma, a Cartilha OAB Vai à Escola, fruto inicial do trabalho 

da subcomissão OAB Jovem de Criciúma, em parceria com a empresa Ápice 

360º Comunicação e com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito, 

da UNESC.  

Com a outorga da Secretaria Municipal de Educação, a Cartilha será 

apresentada e distribuída de forma gratuita às unidades escolares de Criciúma 

que aderirem à proposta. O projeto é um aliado no compromisso com a 

sociedade e de impacto na vida das pessoas, objetivando, de forma simples e 

clara, prestar noções de Direito e cidadania às crianças e adolescentes da rede 

educacional básica.   

Na Cartilha estão sendo abordadas as esferas do Direito: 

Constitucional, Penal, do Consumidor, do Trabalho, dos Animais, Tributário, 

da Criança e do Adolescente, Previdenciário, além de deveres e cidadania.  

 No dia 03 de agosto de 2018, a equipe composta por advogados e 

mestrandas do PPGD, se dirigiram à Escola Municipal Básica Casemiro 

Stachurki, em Criciúma, dando início à execução do projeto.  

 

*Fonte: Site do PPGD. 

 

AULA INAUGURAL:  DEBATE OS CUIDADOS E DIREITOS DAS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

Uma aula inaugural sobre os cuidados e direitos das crianças e 

adolescentes marcou o início do segundo semestre do PPGD (Programa de 

Pós-Graduação em Direito) da Unesc. A professora doutora da UFSC 

(Universidade Federal de Santa Catarina), Josiane Rose Petry Veronese, foi  
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quem ministrou o evento, que ocorreu na tarde desta terça-feira (7/8), no 

Auditório Edson Rodrigues, na Universidade. 

Ao longo da aula, que teve a temática “O paradigma da Proteção 

Integral e sua incidência normativa”, Josiane debateu com os participantes 

sobre a proteção especial para a população infantoadolescente e os direitos 

das crianças e adolescentes, sempre fazendo uma análise histórica das leis e 

diretos direcionados para o grupo.  

 
    (Fotos: Vitor Netto) 

 

Josiane estuda o tema há mais de 20 anos. Para ela, o caminho é 

reavaliar as leis já previstas. “Devemos pensar um novo paradigma para os 

direitos da criança e do adolescente, com uma nova conjuntura de leis, uma 

construção teórica do tema e novas políticas públicas e ações na construção 

dos direitos”, enfatiza.  

 

Recomeço do semestre... 

 

Este foi o primeiro encontro entre os mestrandos e os professores no 

segundo semestre de 2018. Para o coordenador adjunto do PPGD, Reginaldo 

de Souza Vieira, o programa vem realizando diversas atividades que buscam 

melhorar o Mestrado. “Nosso objetivo é trazer uma reflexão externa de forma 

coletiva, discutindo uma temática importante com nossos mestrandos, 

engrandecendo o nosso Mestrado”, comenta. 

De acordo com o vice-reitor da Unesc, Daniel Preve, a reitoria se sente 

orgulhosa do programa. “É uma grande satisfação ver o Mestrado em Direito 

consolidado, caminhando sempre para a melhoria. Ele foi sonhado junto 

conosco e nos sentimos felizes com ele” respalda. 

Segundo o coordenador do curso de graduação em Direito da Unesc, 

João Carlos Medeiros Rodrigues Junior, um dos diferenciais do PPGD é o 

contato do Mestrado com a graduação. “Aqui é a preparação para a docência, 

então já aproveito para convidá-los para participar da nossa semana 

acadêmica de Direito, que também disponibilizará um espaço para que vocês 

participem juntos com os nossos acadêmicos”, convida. 

Lançamento de livro... 

O evento ainda contou com o lançamento do 6º volume do livro 

Estado, Política e Direito: Políticas Públicas, Democracia e Direitos Sociais. O 

livro aborda uma série de pesquisas desenvolvidas pelo NUPED (Núcleo de 

Pesquisas em Estado, Política e Direito) da Unesc. A coletânea é composta por 

obras de docentes e discentes e tem a organização dos professores doutores 

Fernanda da Silva Lima, Josiane Rose Petry Veronese e Reginaldo de Souza 

Vieira.  

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing da Unesc. 
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NUPED DISCUTE O PAPEL DO MUNDO CIBERNÉTICO NOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS DA ATUALIDADE 

 

 
Diálogo foi realizado sob comando dos professores Ismael Gonçalves Alves e Reginaldo de Souza Vieira (Foto: 

Mayara Cardoso 

 

O Nuped (Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito) em parceria 

com o PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito), com o apoio do 

LADSSC (Laboratório de Direito Sanitário e Saúde Coletiva), realizou, na tarde 

de terça-feira (29/8) um encontro para diálogo com o professor doutor Ismael 

Francisco de Souza.  Conforme o coordenador do Nuped, Reginaldo de Souza 

Vieira, este foi o primeiro encontro semestral de uma série de outras ações 

que serão realizadas em parceria com pesquisadores da Universidade e outras 

instituições de ensino superior com a intenção de discutir temáticas vinculadas  

 

 

 

 

ao Estado, à Política, ao Direito, às políticas públicas, à democracia, aos 

movimentos sociais e à cidadania. 

Nesta atividade os professores Ismael e Reginaldo levantaram a 

discussão sobre o papel do mundo cibernético nos movimentos sociais na 

atualidade. “O debate perpassou as questões sobre cidadania, democracia e 

a ressignificação das novas manifestações referentes aos movimentos sociais, 

principalmente dos últimos anos”, comentou o coordenador. Para ele, o 

resultado do primeiro encontro foi satisfatório. “Ele teve ótimo impacto e uma 

boa discussão, sendo formado por mestrandos Direito, egressos da Unesc e 

alunos de iniciação científica da instituição”, completou. [...] 

Mais informações sobre o trabalho do Núcleo e os eventos preparados 

podem ser obtidas pelo telefone (48) 3431-4548 ou pelo e-mail 

nuped@unesc.net.  

 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing da Unesc. 
 
 
 

UNESC E JUSTIÇA DO TRABALHO DIALOGAM SOBRE 

PROGRAMA TRABALHO SEGURO 

 

A Unesc recebeu, da quarta-feira (29/8), a visita do Juiz do Trabalho, 

Ricardo Jahn. O encontro com a reitora, Luciane Ceretta, teve o objetivo de 

ampliar as relações da Universidade com a Justiça do Trabalho através do 

Programa Trabalho Seguro.  
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Além disso, o juiz propôs à reitora a oportunidade de as entidades 

organizarem juntos o evento do Programa Trabalho Seguro, que é um 

Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, no qual Jahn é o 

gestor. 

 

A coordenadora adjunta do curso de Direito, Márcia Piazza, e o 

coordenador adjunto do PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito), 

Reginaldo Vieira, e a chefe de gabinete da reitoria da Unesc, Gisele Coelho 

Lopes, participaram do encontro. (Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, 

Comunicação e Marketing) 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE DIREITO REALIZOU SUA 23ª SEMANA 

ACADÊMICA E CONTOU COM A PRESENÇA DO 

REPRESENTANTE DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA 

UNESC, JACSON DA SILVA LEAL 

 

 

O dia 5 de outubro de 1988 ficou marcado na história do Brasil 

quando, 559 parlamentares constituintes, sendo 72 senadores e 487 

deputados, concluíram um trabalho de 20 meses do Congresso Nacional e 

promulgaram a Constituição Federal, sob a luz da democracia e a liderança de 

Ulisses Guimarães. Lembrando esse momento histórico, o curso de Direito da 

Unesc deu início à sua vigésima terceira Semana Acadêmica. As atividades 

tiveram início no dia 24/09, com minicursos, e à noite foi realizada a abertura 

oficial com a palestra do presidente da subseção Criciúma da OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) Fábio Jeremias, que falou para um público que lotou o 

auditório Ruy Hülse. Jeremias apresentou informações sobre legislação 

eleitoral e o impacto das mudanças recentes sob a ótica jurídica. Temas como 

democracia interna dos partidos, cláusula de barreira, financiamento 

empresarial de campanhas e propaganda eleitoral foram detalhados pelo 

advogado Fábio Jeremias. 

A abertura oficial do evento contou com a presença da Reitora da 

Unesc, Luciane Bisognin Ceretta; do vice-Reitor, Daniel Ribeiro Preve; da Pró-

Reitora Acadêmica, Indianara Becker; do representante do Pós-Graduação em  
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Direito da Unesc, Jacson da Silva Leal; do coordenador do Curso de 

Direito da Unesc, João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior; da Coordenadora 

Adjunta, Márcia Andréia Schutz Lírio Piazza; do Presidente do DCE da Unesc, 

Alexandre Bristot; do presidente do Centro Acadêmico, vereador e acadêmico 

de Direito, Marcos Meller; e da vice-presidente do 

Centro Acadêmico de Direito, Amanda Milan.  

O evento foi aberto pelo coordenador do 

Curso de Direito da Unesc, que reforçou a 

importância da Semana Acadêmica como um 

momento de trocar e reforçar conhecimentos por 

meio de 31 minicursos e 12 palestras que 

abordarão temas correlatos ao 

constitucionalismo, trazendo reflexões sobre as 

contribuições que a nova constituição trouxe para 

o direito e para a sociedade brasileira nas últimas 

três décadas. “Além disso, faremos o lançamento 

de sete obras de grande relevância jurídica, a maioria delas de docentes do 

curso de Direito da Unesc e do Programa de Pós-graduação em Direito”, 

salientou. Na mesma noite também foi feito o lançamento da logomarca do 

curso de Direito da Unesc. Em sua fala, a reitora da Unesc,  

Luciane Bisognin Ceretta, reforçou a importância do curso, que hoje 

possui 1500 alunos, e da necessidade de se refletir sobre a temática da 

constitucional e da democracia, independentemente de qualquer ideologia.  

 

 

“Discutir a constituição brasileira, como garantia de segurança de que a 

democracia não será banida de nossas bases territoriais nacionais, se torna 

fundamental, sobretudo no momento de forte crise política e econômica que 

vivemos”, observou. 

A Pró-reitora Acadêmica da Unesc, Indianara Becker, reforçou a 

importância do ambiente universitário na promoção do conhecimento por meio 

do ensino, pesquisa e extensão, em que a semana 

acadêmica tem uma forte interlocução, assim como, o 

Programa de Pós-Graduação, que de fato é um 

diferencial importante para a Unesc. “Vocês têm 

publicações sendo lançadas, forte inserção estudantil 

durante a programação, forte vínculo com a OAB e isso 

é um diferencial de uma Universidade. Isso é cursar 

Direito em uma Universidade que propicia um 

conhecimento muito mais profundo e uma interlocução 

muito maior com o mercado de trabalho”, reforçou. 

O vice-reitor da Unesc, Daniel Preve, destacou 

a importância da semana acadêmica e a temática dos 

30 anos da Constituição. “Uma das constituições mais 

renomadas do mundo. É uma constituição que está em constante debate e, 

onde todos têm o compromisso de todos, em especial os estudantes, futuros 

operadores das mais diversas áreas do Direito, de estarem lutando pela 

manutenção desta carta constitucional, que é um dos mais importantes 

avanços da história do nosso país”, observou. [...] 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 
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SEMANA ACADÊMICA DE DIREITO TROUXE 

TEMAS RELACIONADOS AOS 30 ANOS DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil completa 30 anos em 

2018 e para celebrar esta data, o curso de Direito da Unesc realizou a 23ª 

Semana Acadêmica tendo a data como tema principal [...]. 

Aprovada pela 

Assembleia Nacional 

Constituinte em 22 de 

setembro de 1988 e 

promulgada em 5 de 

outubro de 1988, a 

Constituição foi 

inserida em um contexto histórico nacional de transição do período de governo 

militar, que durou mais de duas décadas (1964-1985) para a chamada 

“redemocratização”. [...]  

A ampla programação contou com, com o apoio dos professores do 

curso, dos acadêmicos e professores do PPGD (Programa de Pós-Graduação 

em Direito) da Unesc. 

 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

 

 

 

O COORDENADOR ADJUNTO DO MESTRADO EM DIREITO DA 

UNESC, PROFESSOR DOUTOR EM DIREITO REGINALDO DE 

SOUZA VIEIRA, PARTICIPOU DOS DEBATES DA PALESTRA 

SOBRE DIREITO À SAÚDE 

 

 

"Nunca fomos tão incluídos como somos hoje. Nunca tivemos tantos 

direitos quanto temos hoje. O grande problema é, que ter direitos não significa 

efetivar direitos. Mas, se temos o direito e ele não é efetivado, na verdade o 

que vivemos é o paradoxo da exclusão. 

Hoje todos temos direito à saúde, 

pública, gratuita e de boa qualidade, o 

que é uma grande inovação. Evoluímos 

com a Constituição, mas de que modo 

esses direitos estão se tornando 

políticas públicas?”.  

A reflexão é da professora doutora 

e coordenadora do mestrado em Direitos Humanos do Uniritter (Centro 

Universitário Ritter dos Reis), Sandra Regina Martini, que esteve na Unesc na 

manhã quarta-feira do dia 26/09, para a Semana Acadêmica de Direito. 

Segundo Sandra, a partir do momento em que é dito que todos possuem o 

direito à saúde, como a Constituição Brasileira aborda, é preciso que o Estado 

instrumentalize meios para assegurar isso. 
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Sandra participou da palestra “O Direito à Saúde na Constituição de 

1988: Avanços e Retrocessos”, juntamente com o coordenador adjunto do 

Mestrado em Direito da Unesc, 

o professor doutor em Direito 

Reginaldo de Souza Vieira. 

Durante o debate, os 

professores falaram também da 

necessidade do Direito em estar 

conectado às outras áreas e saberes. 

A palestra contou ainda com a presença da reitora da Unesc, Luciane 

Ceretta. 

Lançamento de livro... 

Durante o evento, o vice-reitor da Unesc, Daniel Preve, fez o 

lançamento do livro “O ensino jurídico no Brasil – Perspectivas e debates”, 

uma coleção de artigos de pesquisadores que abordam a educação jurídica no 

século 21. A obra tem como organizadores o vice-reitor da Unesc e doutorando 

em Direito, Daniel Preve, o professor doutor em Direito da Universidade, 

Ismael Francisco de Souza e o presidente da Subseção de Criciúma da OAB 

de Criciúma, Fábio Jeremias. 

Conforme o vice-reitor, a obra atende ao objetivo de fomentar a 

qualificação do estudo na área. “Hoje temos no Brasil cursos de Direito que o 

restante do mundo não tem. Não somos a maior população de bacharéis ou  

 

 

 

advogados, mas essa tradição é uma característica. Nesse contexto, discutir 

o ensino jurídico é uma preocupação em virtude dessa massificação no Brasil. 

A qualidade do ensino jurídico no país influencia na advocacia e nos direitos 

dos jurisdicionados”. 

A obra, com 163 páginas possui oito artigos selecionados ao longo de 

2017, por meio de um edital da OAB, com a proposta de temas inéditos 

práticas, metodologias, ações e experiências na trajetória histórica, política e 

social do ensino jurídico brasileiro. Todo o conteúdo estará disponível num e-

book no site da OAB Criciúma. 

O livro é fruto do trabalho da Subcomissão de Estudos e Educação 

Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Criciúma. 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO PROCESSO 

CONSTITUINTE DE 1988 É TEMA DE MINICURSO NA SEMANA 

ACADÊMICA DE DIREITO 

 

"Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher: Uma análise da 

participação das mulheres no processo constituinte de 1988” foi tema de um 

minicurso, na manhã do dia 24/09, quando iniciaram as atividades da 23ª 

Semana Acadêmica de Direito da Universidade. A advogada e mestranda em 

Direito da Unesc, Aline Fernandes Marques, foi a ministrante do minicurso e 

falou sobre os movimentos de mulheres e feministas responsáveis pela 

inclusão de pleitos que atendem às mulheres no processo constituinte de 

1988. 
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Segundo Aline, tratou-se de um passo para a visibilidade da mulher 

pelo Direito, funcionando como importante mecanismo de pressão para os 

constituintes do período. A palestrante abordou a participação das mulheres 

no processo de inclusão delas no cenário político e social. “No Brasil só 

discussão sobre ter determinado direito já era difícil, imagine tê-lo. E foi 

Bertha Lutz quem 

articulou a inclusão 

do voto feminino e 

também para que as 

mulheres pudessem 

concorrer a cargos 

públicos. Ela foi um 

dos exemplos que a 

história nos dá de 

feministas que 

atuaram no processo 

de aquisição de 

direitos. E o que temos que pensar sobre os feminismos é que eles vêm para 

modificar disparidades extremas que existem na sociedade, mas ficam de 

canto sem receber a devida atenção”, comenta. 

Bertha criou em 1922 a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

que fez conferências e conversas políticas proporcionar educação para as 

mulheres do pais. A Federação foi fundamental na conquista do voto feminino  

 

 

e também na luta pelos direitos políticos da mulher. Em 1930, a convite do 

jornal “Correio da Manhã”, a Federação passou a escrever um suplemento 

dominical em que se discute o progresso da mulher e o feminismo em geral. 

Além de Bertha, Aline falou sobre outras mulheres que tiveram papel 

importante na construção do caminho da mulher na participação política. 

Aline, atualmente, é mestranda em Direito com ênfase nos Direitos 

Humanos e Sociedade no PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito) da 

Unesc. Advogada na empresa Kraemer, Dal Pont e Alberton Advogados 

Associados, tem experiência profissional na área de Direito com ênfase em 

Direito Previdenciário, Direito Trabalhista e Direito Penal; Pesquisa sobre 

feminismos, gênero e encarceramento de mulheres. 

 

 *Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

DEBATES SOBRE BOAS PRÁTICAS PELA SAÚDE E 

SEGURANÇA NO TRABALHO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 

DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DIREITO – PPGD  

 

Profissionais de empresas e de instituições de toda Santa Catarina se 

reuniram na Unesc para discutir segurança no trabalho e boas práticas pela 

saúde. A reunião anual das entidades parceiras do PTS (Programa Trabalho 

Seguro) foi realizada na tarde do dia 04/10/2018, e trouxe mais de cem 

profissionais, de quase 70 empresas, para debater as temáticas na 

Universidade. 
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O objetivo do Programa é promover anualmente encontros que 

fomentem conhecimentos sobre cuidados no ambiente de trabalho e atitudes 

empresariais conscientes pelo bem-estar do trabalhador. “É uma oportunidade 

para trocar boas ideias. 

A tarde temos 

momentos informais 

com conversas e etapas 

de mesa redonda, muito 

importantes para elevar 

a qualidade do 

aprendizado. As ocorrências de acidentes trabalhistas são muito mais comuns 

do que se imagina. Por isso, queremos aproximar as empresas, para que deem 

as mãos e façam, juntos, a diferença”, explica um dos dois gestores regionais 

do Programa, juiz do Trabalho Ricardo Jahn. 

 

Contribuição da Universidade – Participação dos Professores 

do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGD... 

 

Nesta edição, professores do PPGD (Programa de Pós-Graduação em 

Direito) da Unesc conversaram com os participantes, em breves palestras de 

até 30 minutos, sobre temáticas como violência no ambiente do trabalho, 

desafios e soluções relacionados ao trabalho da mulher e do jovem aprendiz. 

 

 

 

Para a reitora da Universidade, Luciane Ceretta, o evento é de grande 

valor e seus resultados impactam diretamente na comunidade. “É um assunto 

pertinente e que deve ser debatido. A Unesc tem, em uma das suas missões 

comunitárias, a busca por contribuir com a qualidade do desenvolvimento 

seguro da região. Estamos muito felizes em fazer parte deste importante 

momento. Um avanço social”, avalia Luciane. 

Além dos docentes da Universidade, três empresas apresentaram 

suas boas práticas: a Cerâmica Eliane, de Criciúma; o Siticom (Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário), de Joaçaba, 

e a Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina). 

Também estiveram presentes 

o pró-reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional da 

Universidade, Thiago Fabris; o vice-

reitor Instituiçao, Daniel Prevê; o 

coordenador do curso de Direito e 

procurador jurídico da Unesc, João 

Carlos Medeiros Rodrigues Junior; o 

presidente da AMREC (Associação dos Municípios da Região Carbonífera) e 

prefeito de Siderópolis, Helio Roberto Cesa; empresários e advogados da 

região. 

Números alarmantes... 

Santa Catarina é o quarto estado com mais acidentes e doenças do 

trabalho registrados no país, totalizando 38 mil ocorrências ao ano, sendo 118 

delas fatais. Entre as atividades com maior número registros estão o trabalho  
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nas fundições de ferro e aço, o atendimento hospitalar e o abate de suínos e 

aves. Os dados são do Anuário Estatístico da Previdência Social, elaborado 

pelo INSS, e não levam em conta ocorrências no serviço público e na economia 

informal. 

O Programa Trabalho Seguro conta com 112 entidades parceiras em 

Santa Catarina, incluindo empresas privadas, instituições públicas e sindicatos 

de patrões e empregados. A inciativa é do TRT (Tribunal Regional do Trabalho 

da 12ª Região). *Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

 

DOUTOR DA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES MINISTROU 

AULA NA UNESC 

 

A Unesc recebeu, na 

tarde da terça-feira do dia 

16/10/2018, a visita do 

professor Esteban De Gori, da 

Universidad de Buenos Aires. 

Esteban ministrou aula com o 

tema “Constitucionalismo na América Latina: Ideias Políticas”. 

A atividade foi realizada por meio do Grupo de Constitucionalismo 

Crítico Latino-americano, NUPEC(Constitucionalismo na América Latina: 

Ideias Políticas) e NUPED (Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito).  

 

 

 

Participaram da aula, acadêmicos do curso de Direito e do Programa 

de Pós-graduação em Direito da Universidade. 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

 

PRIMEIRA DISSERTAÇÃO DO MESTRADO EM DIREITO É 

APROVADA COM NOTA MÁXIMA 

 
 

Os Direitos das Crianças foi o tema da primeira dissertação 

de Mestrado do PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito) da 

Unesc. A defesa ocorreu na tarde terça-feira  do dia 23/10/2018 e contou 

com a participação do corpo docente, membros da reitoria, mestrandos e  

familiares. Renata Napoli Vieira Serafim, a mais nova mestra em Direito, 

teve sua dissertação, com o título “As recomendações do Comitê para os 

Direitos da Criança, da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança de 1989: uma análise da sua aplicação nas 

Políticas Públicas brasileiras”, aprovada com nota máxima. O problema de 

pesquisa delimitou-se a de que maneira as recomendações formuladas pelo 

Comitê para os Direitos da Criança, da Convenção da ONU, foram 

recepcionadas e consideradas como substrato na elaboração das políticas 

públicas nacionais de atendimento, proteção e justiça dos direitos das 

crianças, tendo em vista a incorporação do paradigma da proteção integral 

pelo texto constitucional de 1988.  
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Com nota máxima, projeto foi sugerido para publicação em livro (Fotos: Vitor Netto) 

 

“Ano que vem a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Crianças completa 30 anos e, apesar de todo esse tempo, aumentaram e 

surgiram novas violações aos direitos infanto-adolescentes. O Brasil ratificou 

a Convenção em 1990, assumindo todos os compromissos nela estabelecidos. 

Entretanto, esses compromissos não têm sido cumpridos, uma vez que as 

políticas públicas não têm sido elaboradas considerando os princípios basilares 

da Convenção reafirmados no ordenamento jurídico nacional pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente", explica Renata.  

Outro ponto abordado por Renata, é que as recomendações 

demonstram que as crianças e adolescentes brasileiros ainda são vítimas de 

discriminação, abuso, exploração sexual, trabalho infantil e violência física e  

 

 

 

psicológica. Dentro dessas vítimas, grupos como crianças negras, indígenas, 

com deficiências e as que vivem em áreas urbanas marginalizadas ou em 

zonas rurais remotas se destacam. 

O trabalhou se dividiu em três capítulos: A proteção Internacional dos 

Direitos de Crianças; Paradigma da Proteção Integral frente às políticas 

públicas à criança e aos adolescentes; As recomendações do CDC (Comitê de 

Direitos da Criança). 

Portas para o futuro... 

A primeira dissertação do programa teve a orientação do 

professor Dr. Ismael Francisco de Souza, e a banca avaliadora composta 

pela professora da Unesc, Dra. Fernanda da Silva Lima, a professora da 

Faculdade Avantis, Dra. Mônica Duarte. 

De acordo com o vice-reitor, Daniel Preve, o dia marca um momento 

especial para a Universidade. “O programa vem há muitos anos sendo 

pensado e com a ajuda de muitas mãos, cérebros e corações para que 

chegasse nesse dia. É um dia de história para a Universidade”, comenta. 

O coordenador adjunto do PPGD, Dr. Reginaldo de Souza Viera, 

destaca que é uma oportunidade de mostrar para a sociedade o que está 

sendo feito no programa. “Esse momento marca a construção do projeto e o 

resultado concreto. Mostra aquilo que o PPGD trouxe para a formação do 

mestrando”, afirma. 

Renata iniciou seus estudos na Unesc no PPGDS (Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico) em uma disciplina isolada 

com o professor Dr. Reginaldo, porém quando abriram as inscrições para o  

13 

Ano II – Número II – Jul/Dez 2018 



 

BOLETIM PPGD/UNESC 
 

 

 

 

Mestrado em Direito, se inscreveu. Agora, mestra através do Programa, sente-

se honrada em defender a primeira dissertação. “Era um sonho ainda na 

graduação de Direito e sinto que isso abre portas para os outros mestrandos 

também concluírem o programa. É uma honra fazer parte da construção desse 

projeto”, explica. 

A banca avaliadora ainda sugeriu para Renata a publicação do seu 

trabalho em forma de livro. 

 

*Vitor Netto - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

8ºDIÁLOGOS SOBRE DIREITOS HUMANOS E SOCIEDADE  

 

A professora doutora Antonia Picornell Lucas, da Universidade de 

Salamanca, na Espanha, compartilhou conhecimentos sobre políticas 

públicas para proteção dos direitos das crianças em encontro realizado na 

tarde da segunda-feira 

dia 29/10/2018, na 

Unesc. O evento, 

realizado pelo PPGD 

(Programa de Pós-

Graduação em Direito) 

da Universidade, 

reuniu alunos a nível de mestrado e graduação. Esta foi a oitava edição do  

 

 

 

evento Diálogos sobre Direitos Humanos e Sociedade, realizado pelo 

programa. 

Antonia levantou nesta tarde o tema “A análise das políticas 

públicas no processo de proteção dos direitos das crianças: Diálogos 

Espanha e Brasil”, trazendo ao debate a situação no que diz respeito ao 

assunto nos últimos anos em seu país. 

Entre os números explanados pela pesquisadora estiveram, por 

exemplo, índices de pobreza e de desemprego, situações que afetam as 

questões da infância, sua principal preocupação. “Estou sempre do lado dos 

direitos humanos e, principalmente, dos pequenos. Homens votam, mulheres 

votam, mas crianças não. Precisam de defesa”, comentou. Apesar de salientar 

algumas melhoras nos índices, conforme Antonia, ainda há muito trabalho 

pela frente para se atingir o que é esperado. 

No encontro a 

professora fez questão 

ainda de conhecer os 

temas que são objetos 

de estudo de cada um 

dos presentes, 

trocando ideias e 

opiniões. 

O coordenador adjunto do PPGD, Reginaldo de Souza 

Vieira, agradeceu a presença da convidada especial e adiantou um convite  
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para que ela esteja novamente na UNESC em 2019 para o 2º Seminário 

Internacional de Direitos Humanos e Sociedade, como palestrante. 

O evento também contou com a presença do coordenador do curso 

de Direito, João Carlos Rodrigues Medeiros Júnior e do professor do 

Programa, Ismael Francisco de Souza. 

A visitante... 

Antonia possui graduação em Filosofia e Ciências da Educação e 

doutorado em História da Educação. Atualmente é professora da Universidade 

de Salamanca e presidente da Rede Ibero-americana para a Docência e 

Pesquisa em Direitos da Infância. Tem experiência na área de Serviço Social, 

com ênfase em Trabalho Social e Direitos da Infância.  

 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

III WORKSHOP EM ESTADO, POLÍTICA E 

DIREITO 

 

O Núcleo de Estudo em Estado, Política e Direito (NUPED), 

promoveu EM 04/09/2018, o III Workshop EM ESTADO, 

POLÍTICA E DIREITO, com o tema Teoria Pós-moderna do direito: a 

questão da sociedade civil. 
 

WORKSHOP... 

 

O encontro foi marcado pelo debate sobre o Direito na 

sociedade... 

  

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

Qual o papel do Direito e suas influências na sociedade? O professor 

doutor do PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesc) e 

da UFSC, José Isaac Pilati, abordou o assunto com a temática “Teoria Pós-

Moderna do Direito: a questão da sociedade civil”, Pilati buscou 

compartilhar os mais de 30 anos de carreira como educador. Para o docente, 

encontros como o desta manhã são de grande importância e influenciam 

diretamente na área do Direito. “As contribuições destas conversas refletem 

no futuro da nossa profissão. O paradigma do senso comum deve ser 

quebrado, pois hoje pagamos o preço de uma apropriação do coletivo e o 

único modo de avançarmos é assim, debatendo juntos”, afirmou o palestrante. 
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Durante as conversas, o professor também destacou a força da 

sociedade e explicou que existe uma inversão de valores. “É muito importante 

que a Justiça faça parte do dia a dia da população e não de algo externo, como 

é o estado hoje. Neste século o nosso futuro é construído por corruptos que 

impõem leis que degrinem o cidadão, então como confiar em pessoas 

duvidosas que criam regras duvidosas?”, questiona Pilati. 

O evento promovido pelo PPGD e Nuped (Núcleo de Estudos em 

Estado, Política e Direito), foi aberto ao público e reuniu educadores, 

estudantes, pesquisadores e profissionais da área do Direito. 

 

Conheça o palestrante... 
 
Doutor em Direito pela UFSC, José Isaac Pilati é professor do PPGD 

(Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesc) e da UFSC, coordena o 

Grupo Ius Dicere, que reúne pesquisadores de graduação e pós-graduação de 

todo o Brasil. Pilati também Integra a Comissão Científica da Revista 

Interpretatio Prudentium da Universidade de Lisboa, Portugal. Reconhecido 

nacionalmente, o professor foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito 

Judiciário em 2007 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, homenageado 

pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em 2013 como um 

dos fundadores da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem e também 

recebeu a medalha João Davi Ferreira Lima, em 2014, pela Câmara Municipal 

de Florianópolis. 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

 

IV WORKSHOP EM ESTADO, POLÍTICA E DIREITO 

 
 

 

 

 

 

 

O PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesc) promoveu 

mais um encontro do Workshop em Estado, Política e Direito. A 4ª edição do 

evento contou com o tema “A nova geração de políticas sociais no contexto 

europeu: Workfare e medidas de ativação - Liliane Moser" e reuniu 

professores, estudantes, profissionais e pesquisadores na tarde da terça-feira 

do dia 06/11/2018 para falar sobre o direito e políticas na sociedade. O 

encontro foi ministrado pelo professor do PPGDS (Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Socioeconômico), Dimas Estevão, que avalia a temática 

como importante para discussão. “Na Europa, em meados aos anos 90, 

mudanças em políticas públicas se concretizaram. Há alguns anos percebemos 

estas novas direções também no Brasil, como o Bolsa Família, que é cedido 

pelo governo, mas pede ações compensatórias. O usuário recebe seu auxilio 

e deve garantir educação e moradia aos dependentes”, explica Dimas.Os 

eventos do Workshop em Estado, Política e Direito, promovidos pelo PPGD e  
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Nuped (Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito), são abertos ao 

público. 

 
Sobre o ministrante... 

 
Estevão é graduado em Ciências Econômicas, mestre em 

Administração e doutor em Sociologia Política pela UFSC. Coordena o grupo 

de pesquisa GIDAFEC (Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Socioeconômico, Agricultura Familiar e Educação do Campo) 

e é membro do Paes/Unesc (Programa de Apoio a Economia Solidária). 

* Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 

 

 

 

DEFESAS PÚBLICAS DE DISSERTAÇÕES REALIZADAS NO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

 

1 - Renata Napoli Vieira Serafim - Título: “As Recomendações do 

Comitê para os Direitos 

da Criança, da 

Convenção das Nações 

Unidas sobre os 

Direitos da Criança 

(1989): uma análise  

 

 

 

da sua aplicação nas políticas públicas brasileiras”.  

A defesa de Renata ocorreu no dia 23 de outubro de 2018, às 

16h30min, Local: Bloco “P” sala 15. 

Presidente da banca Orientador: Prof.  Dr. Ismael Francisco de Souza. 

 Banca Examinadora: Profa. Dra. Fernanda da Silva Lima (Membro - 

UNESC); Profa. Dra. Mônica Duarte (Membro Externo - Avantis) e Prof. Dr. 

Reginaldo de Souza Vieira (Membro suplente – UNESC). 

 

2 - Bruna Baggio Crocetta - Título: “Direitos humanos e 

interculturalidade: a educação na Comunidade Quilombola de São Roque – 

Pedra Branca, em Praia Grande/SC”. A dessa ocorreu no dia 11 de dezembro 

de 2018, às 14:00h, no bloco “P” sala 22. 

Presidente da banca e Orientadora: Profa. Dra. Fernanda da Silva Lima.  

Banca Examinadora: Prof. Dr. Delton Aparecido Felipe - Membro Externo- 

Instituição: UEM; Prof. Dr. Alex Sander da Silva - Membro – UNESC; Prof. Dr. 

Jackson da Silva Leal - Membro – UNESC e Prof. Dr. Reginaldo de Souza Vieira- 

Membro Suplente – UNESC. 
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UNISC 

Submissão: até 01 de abril de 2019. 

Evento: 23 a 24 de maio de 2019. 

http://www.unisc.br/site/seminario_internacional_direito/pages/programacao.html  

 

UNILASSALE 

Submissão: 14 de janeiro a 15 de abril de 2019. 

Evento: 23 a 25 de maio de 2019. 

https://www.unilasalle.edu.br/canoas/eventos/sociology-of-law 

 

PUC-PR - Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental 

Submissão: até 07 de abril de 2019. 

Evento: 3 a 7 de junho de 2019. 

http://direitosocioambiental.org/vii-congresso-brasileiro-de-direito-

socioambiental/  

 

UCS – I Congresso Internacional sobre o Comum e Commons 

Submissão: até 27 de maio de 2019. 

Evento: 12 a 14 de junho de 2019. 

https://www.ucs.br/site   

https://www.rededocomum.net.br/ 

 

 

 

Chamada de Eventos em 2019... 

 

CONPEDI GOIANIA 

Submissão: 08 de fevereiro a 05 de abril de 2019 

Evento: 19 a 21 de junho de 2019. 

https://www.conpedi.org.br/editais/ 

 

CONPEDI VALÊNCIA – ESPANHA 

Submissão: 08 de fevereiro a 02 de junho de 2019. 

Evento: 04 a 06 de setembro de 2019. 

https://www.conpedi.org.br/editais/ 

 

CONPEDI BELÉM 

Submissão: 08 de fevereiro a 23 de agosto de 2019. 

Evento: 13 a 15 de novembro de 2019. 

https://www.conpedi.org.br/editais/ 

 

UNESC – SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

Submissão: até 15 de julho de 2019. 

Evento: 29 e 30 de setembro de 2019. 

Detalhes disponíveis a partir de 15 de abril (http://www.unesc.net/portal/) 

 

UNISINOS 

IV Seminário Internacional Pós-Colonialismo, Pensamento Descolonial e Direitos 

Humanos na América Latina 

Submissão: até às 23h59 do dia 20 de abril de 2018. 

Evento: 21 a 23 de agosto de 2019 

http://www.unicap.br/descolonialidadepensamentodescolonial 
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(Fluxo contínuo): Revista de Direito da Cidade (Qualis A1). 

 

(Fluxo contínuo): Dados – (Qualis A1). 

 

(Fluxo contínuo): Revista Brasileira de Politicas Publica (Qualis A1). 

 

(Fluxo contínuo): Revista Nomos  (Qualis A1). 

 

(Fluxo contínuo): Revista Brasileira de Direito Animal (Qualis A1). 

 

(Fluxo contínuo): Revista Brasileira de Direito - IMED (Qualis A1). 

 

(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): Revista Pensamento Jurídico (Qualis B1). 

 

REVISTAS - FLUXO CONTÍNUO... 
 

 

(Fluxo contínuo): Revista Direitos Culturais – (Qualis B1). 

 

(Fluxo contínuo): DILEMAS – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social 

(Qualis A2). 

 

(Fluxo contínuo): REDHES - Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales 

(Qualis B2). 

 

(Fluxo contínuo): Revista Opinião Pública (Qualis A2). 

 

(Fluxo contínuo): Chamada de artigos para Revista Culturas Jurídicas – 

Dossiê: Trinta anos da Constituição Federal de 1988: perspectivas 

interdisciplinares e balanços críticos (Qualis A2). 

 

(Fluxo contínuo): Revista de Informação Legislativa (Qualis A2). 

 

(Fluxo contínuo): Revista da Faculdade de Direito da UFG (Qualis A2). 

 

(Fluxo contínuo): Revista Argumentum (Qualis B1). 

 

(Fluxo contínuo): Cadernos Gestão Pública e Cidadania (Qualis B1). 

 

(Fluxo contínuo): Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas (Qualis 

B1). 
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MESTRANDO EM DIREITO DA UNESC PRESENTE NO VIII 

ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI 

ZARAGOZA/ESPANHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As discussões sobre "Direito, argumentação e comunicação: desafios 

para o século XXI", ocorreram entre os dias 6 a 8 de setembro de 2018, sob 

organização do CONPEDI e Facultad de Derecho de la Universidad de 

Zaragoza, na Espanha. 

O mestrando do PPGD, André Garcia Alves Cunha, apresentou o artigo 

- "A manutenção da soberania estatal brasileira na gestão dos recursos 

hídricos como forma de auxiliar a satisfação do direito humano à água" - no 

GT 21, sob coordenação do Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa (UNICAP) e 

Prof. Dr. Alejandro González-Varas Ibáñez (UNIZAR). *Fonte: Site PPGD. 

ACONTECE... 

 

 

PROFESSORES DO MESTRADO EM DIREITO PARTICIPAM DE 

EVENTO INTERNACIONAL 

 

Wolkmer e Maria de Fátima estiveram em Portugal 
 

 

O PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito) da Unesc participou 

do Congresso Internacional Lei e Cidadania Além dos Estados, que ocorreu de 

segunda a quinta-feira (10 a 13/9) em Lisboa e Portugal. Durante o evento, 

os professores Antonio Carlos Woalkmer e Maria de Fátima Schumacher 

Wolkmer participaram dos grupos de trabalho “Pluralismo Legal” e 

“Perspectivas Brasileiras na Sociologia do Direito”. 

 

*Fonte: AICOM - Assessoria de Imprensa, Comunicação e Marketing 
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A PROFESSORA DOUTORA FERNANDA DA SILVA LIMA 

PARTICIPOU DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO GRUPO 

DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E 

CULTURAS, NA UERJ 

As professoras Lucy Ostetto (cursos de História e Pedagogia) e 

Fernanda da Silva Lima (curso de Direito e Mestrado em Direito), participaram 

do 2º Seminário de Formação Política do Grupo de Pesquisa em Políticas 

Públicas, Movimentos Sociais e Culturas, na UERJ (Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro), do dia 17 ao dia 19 de setembro de 2018. 

“A proposta do evento é pesquisar, desobedecer e agir para o bem 

viver, ou seja, se propõe a pensar novas epistemologias para pensar espaços 

não colonizados e que assegurem a garantia do bem viver de grupos  

 

 

 

invisibilizados e subalternizados, como os grupos indígenas, movimentos 

negros, mulheres negras, entre outros”, explica Fernanda.O evento teve a 

presença da professora doutora Nilma Lino Gomes, intelectual negra, da 

professora doutora e integrante do grupo Colonialidade/Modernidade 

Catherine Walsh e a professora doutora Vera Lucia Candau. 

Lucy e Fernanda dialogaram com as professoras e apresentaram o 

grupo de pesquisa da Unesc Relações Raciais, Feminismos e Decolonialidade. 

*Fonte: Site PPGD. 

 

COORDENAÇÃO DO PPGD UNESC PARTICIPOU DO FÓRUM DE 

COORDENADORES NA USP 

 

Os professores Antônio 

Carlos Wolkmer e Reginaldo de 

Souza Vieira participaram do 

fórum de coordenadores da área 

do direito, que ocorreu no dia 24 

de setembro em em São Paulo. O 

evento foi realizado na USP, na 

faculdade de direito. 

Em um auditório lotado 

foram discutidos diversos temas relevantes para a área. Entre as temáticas 

debatidas destaca-se o Qualis periódicos. Na oportunidade foi debatido e 

deliberado acerca dos resultados da consulta pública feita pela coordenação 

de área aos PPGDs. *Fonte: Site PPGD. 
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DELEGAÇÃO DO MESTRADO EM DIREITO DA UNESC ESTEVE 

PRESENTE NO EVENTO CLACSO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegação do mestrado em Direito da Unesc esteve presente na 8° 

Conferência Latino-americana y Caribeña de Ciencias Sociales e 1º Foro 

Mundial del Pensamiento Crítico, em Buenos Aires, entre 19 e 23 de novembro 

de 2018. 

A CLACSO 2018 contou com a presença de grandes nomes 

internacionais, líderes mundias que representam e expressam os ideais de 

lutas por sociedades mais justas e igualitárias, intelectuais progressistas dos 

mais diversos campos teóricos, que compuseram as Conferências Magistrais 

e os Foros Especiais Temáticos. 

 

 

 

Ainda durante o congresso, professores e mestrandos do 

PPGD/UNESC participaram nos mais de 36 painéis temáticos, apresentando e 

discutindo os trabalhos encaminhados para Clacso 2018. *Fonte: Site PPGD. 

 

PPGD em Buenos Aires... 

 

Os professores do PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito), 

Antônio Carlos Wolkmer, Maria de Fátima Wolkmer e Gustavo Silveira Borges, 

juntamente com a mestranda Jamile De Luca, compartilharam conhecimentos 

por meio de 

apresentações de 

trabalhos no 

Congresso 

Internacional do 

Conselho Latino-

americano de 

Ciências Sociais, 

realizado em Buenos Aires, na Argentina 

O evento teve como tema central os Direitos Humanos e os Bens 

Comuns. Os professores também participaram de reuniões de grupos de 

trabalhos do Congresso, com o objetivo de fortalecer a rede de pesquisa sobre 

o tema.*Fonte: Site PPGD. 
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I Encontro Interinstitucional De Grupos De 

Pesquisa – EGRUPE 

 

 

"No dia 05 de dezembro de 2018, aconteceu o “I Encontro 

Interinstitucional De Grupos De Pesquisa – EGRUPE”, nas dependências da 

Fundação Escola Superior do Ministério Público, em Porto Alegre/RS. 

O evento teve por objetivo fomentar o diálogo interno entre docentes 

e discentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da FMP, 

UNISC e UNESC e seus respectivos Núcleos de Pesquisas, contribuindo assim 

para o aprimoramento dos projetos em desenvolvimento no âmbito das linhas  

 

 

 

 

 

de pesquisa que compõem seus respectivos programas, assim como para o 

intercâmbio de conhecimentos e relações 

entre pesquisadores das Instituições 

participantes.  

Representando o PPGD/UNESC, 

participaram do evento os Professores 

Drs. Reginaldo de Souza Vieira e Ismael 

Francisco de Souza, bem como os 

mestrandos(as) e integrantes do Núcleo 

de Estudos em Estado, Política e Direito – 

NUPED e do Núcleo de Pesquisa em Direito 

da Criança e do Adolescente e Políticas 

Públicas, Fabiana Borges, Fernando 

Martinhago, Gláucia Borges, Johana 

Cabral, Juliano Sartor e Nathalia Alberton. 

O II EGRUPE ocorrerá em agosto de 2019 junto a UNISC e, o III, em 

2020, nas dependências da UNESC." *Fonte: Site PPGD. 
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GRUPOS DE PESQUISAS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Ano II – Número II – Jul/Dez 2018 

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 

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  

 
Criminologia Critica Latino-americana. 

Prof. Dr. Jackson Silva Leal 

Encontros - Consultar Calendário 

Contato – jacksonsilvaleal@gmail.com 

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 

Encontros mensais 
Contato – Ismael@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 

 
 

mailto:nuped@unesc.net
mailto:Ismael@unesc.net
mailto:nupec@unesc.net
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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 

 

Vanessa Destro Dagostim 

Secretaria Administrativa 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - 

Mestrado em Direito 

 

Ana Paula Costa 

Organizadora do Boletim 

Mestranda do PPGD/UNESC - Bolsista FAPESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Acesse aqui o site do PPGD/UNESC 
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Contato PPGD/UNESC 

 

E-mail: ppgd@unesc.net 

Telefone: (48) 3431.4548 

Local: Bloco P – Sala 08 

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

 e das 13h30 às 17h30 

 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/648/

