
 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

EDITAL DE BANCAS DE TCC I (AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E SUGESTÕES) 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 25 de novembro de 2019 

Professor convidado Guilherme C. Passos 

 

Orientandos TCC I Tema de pesquisa Banca TCC I 

Tharsila Tom 
A responsabilidade civil da pessoa jurídica em casos de 
desastres ambientais: o estudo de caso. 

17:50 

Matheus de Faria Blaszczak 
Prescrição sobre a pretensão do absolutamente incapaz: 
uma análise sobre a pessoa com deficiência mental. 

18:00 

Fabiana Barboza de Araujo Análise jurídica da paternidade socioafetiva 18:10 

Willian Lara da Silveira 
Insider Trading – o uso das informações privilegiadas no 
mercado de capitais 

18:20 

Pamela Ingridi Machado 
Lino 

A alteração extrajudicial do registro de nascimento para 
pessoas transexuais 

18:30 

Caroline Francine Hamm 
Eutanásia: indisponibilidade do direito à vida e o conflito 
com o direito à morte digna. 

18:40 

Luan Santana dos Santos 

Fosfoetanolamina sintética, qual posicionamento deve 
ser adotado pelo estado com relação à substância: uma 
chance de cura ou uma afronta aos direitos à vida? 

18:50 

Maysa Wolff de Souza 
A Lei Maria da Penha à luz da teoria feminista de Judith 
Butler 

19:00 

Sergio Rodrigues de Campos 
Honorários de sucumbência na justiça do trabalho: 
modernização ou impedimento de acesso à justiça? 

19:10 

Andriele Brasil O uso de inteligência artificial nas tomadas de decisões 
jurídicas. 

19:20 

Nerli Rossato 
O papel do administrador judicial no processo 
falimentar. 

19:30 

Larissa Fernanda 
Wieczorkowski 

Crítica do reconhecimento pessoal no Brasil. 19:40 

Luciane Kuka Baron 
Feminicídio: aumento dos números ou um novo olhar 
sobre a lei. 

19:50 

Lamarck Pires Ferreira 
Estupro de vulnerável: valor probatório da palavra da 
vítima. 

20:00 

Ricardo Rodrigues da Cruz 
A atuação do ministério público nas investigações 
criminais. 

20:20 

Damaris Aparecida da Silva 
(IN)admissibilidade de provas ilícitas no processo penal 
obtidas através da interceptação telefônica 

20:30 

Elcio Everton de Lima Estatuto do desarmamento e controle estatal no Brasil. 20:40 



 

 

Tiago Alexandre Ferreira 
Bueno 

Sistema carcerário brasileiro: reflexo da aplicação das 
penas alternativas na superlotação 

20:50 

Alicia Colaço Metz 
O princípio da presunção de inocência na execução 
provisório da pena privativa de liberdade 

21:00 

João Matheus Fragoso dos 
Anjos 

Punição do agente nos crimes eleitorais 21:10 

Kauana Gouveia Zithovski Infiltração policial e ação controlada 21:20 

Viviane Ignácio Correa 
Eutanásia, o princípio da dignidade da pessoa humana e 
o direito à vida. 

21:30 

Gaston Mario Bokarski 
Ecker 

 Ilegitimidade na condução do adolescente com o uso de 
algemas. 

21:40 

 

 

TERÇA-FEIRA 26 de novembro de 2019 

Professor convidado Alexandre Moreira Van Der Brocke 

 

Orientandos TCC I Tema de pesquisa Banca TCC I 

Victória Aparecida Caldatto 
Kreniski     

Da (I)limitação do direito autoral: a questão jurídica das 
fanfictions frente ao ordenamento jurídico brasileiro 

17:40 

Mariana dos Santos 
Análise da decisão do STF (recurso extraordinário 
número 898.060) acerca da paternidade socioafetiva e a 
participação do Amicus Curiae na tomada de decisão 

17:50 

Bruna Correa 
As possibilidades da alteração do prenome da pessoa 
natural e do transgênero: mudanças no registro civil. 

18:00 

Martin Pedro 
Hammerschmidt 

A teoria do adimplemento substancial do contrato e sua 
adoção no direito brasileiro 

18:10 

Claudio Ferro 
O abuso de autoridade e a responsabilidade do estado – 
Uma reflexão dos Direitos Civis do cidadão e dos Direitos 
Humanos 

18:20 

John Thomas Neves do 
Carmo 

Maus tratos aos animais domésticos: para uma 
penalidade mais eficaz, necessita-se de mais legislação 
ou fiscalização? 

18:30 

Sidivane Simões 
Medidas atípicas na execução para pagamento de 
quantia certa 

18:40 

Andressa Caroline de Lara 
Timotio 

O dilema de pais trabalhadores: ausência no trabalho ou 
abandono de incapaz , embates até então inalcançados 
pelo direito do trabalho 

18:50 

Diego Langenberg Lima 
As demandas de consumo  e a atuação dos advogados 
no juizado especial Cível de Curitiba 

19:00 

Flavia Cordeiro Zanel 
Matrimônio à luz do código de direito Civil e código de 
direito canônico 

19:10 

Natanael Piculski Schuster Gestão ambiental empresarial e os incentivos fiscais 19:20 



 

 

Lorena Pinto Gonçalves  
Teorias de controle demográfico nas tomadas de 
decisões das cortes e comissões internacionais de 
direitos humanos 

19:30 

Izabela Brusque dos Santos 
Liberdade sobre o próprio corpo: a análise dos direitos 
da personalidade em relação ao irmão salvador 

19:40 

Vinicius de Souza da Silva 
A análise dos direitos de gênero sob os olhos da Igreja 
Evangélica de Curitiba 

19:50 

Emanuel Jose Sedor Szychta 
Proteção à propriedade intelectual do software no 
direito brasileiro. 

20:00 

Levi Santana Rodrigues 
Exoneração da fiança no contrato de locação analise das 
consequências no direito brasileiro 

20:20 

Wagner Moreira do Prado  Dispensa e inexigibilidade de licitação distinções básicas 
e a relativização de princípios 

20:30 

Leandro Correa de Souza  A tributação sobre a renda no caso das criptomoedas 20:40 

Ketlin Dayane Andrade de 
Macedo  

Análise jurídica da tributação das plataformas streaming 20:50 

Bruna Ketz Barteziki Adoção à brasileira: crime ou um ato de amor ? 21:00 

Hadassa Dorador Montanari 
de Moura 

Proteção às liberdades e ao estado democrático de 
direito: é possível uma ditadura na vigência constituição 
federal de 1988? 

21:10 

Ramon Gomes da Fonte 
Youtube – regulação excessiva e seus efeitos 
econômicos 

21:20 

Bruno Grebos 
Desconsideração da personalidade jurídica e os impactos 
da medida provisória 881/19. 

21:30 

Alcione Gomes dos Santos Contrato de locação Build To Suit e as decisões do STJ. 21:40 

 

QUARTA-FEIRA 27 de novembro de 2019 

Professora convidada Miriam Olivia K. Ferraz  

 

Orientandos TCC I Tema de pesquisa Banca TCC I 

Elaine Cristina da Silva 
A banalidade do mal na visão de Hannah Arendt e uma 
ponte com o brasil: a banalidade do mal aqui 

17:50 

Vinicius dos Santos Silva O direito natural sob a ótica tomista e libertária 18:00 

Kamila de Souza Horning 
Educação domiciliar no Brasil. Análise do julgamento do 
recurso extraordinário 888.815. 

18;10 

Isabela Carolina Machado 
de Lima 

Perspectivas acerca da regulamentação da educação 
domiciliar 

18:20 

 

O comparecimento na Banca é obrigatório para os alunos matriculados em TCC I, conforme 

Regimento de TCC. Casos excepcionalíssimos serão analisados pela Coordenação de curso, 

mediante comprovante (atestado), sendo remanejados para o fim da tarde do dia 28.11.19. O não 

comparecimento acarretará reprovação na disciplina. 



 

 

 

O aluno apresentará o objetivo e problema de seu trabalho em 5 minutos, sendo que a banca 

realizará a avaliação do projeto, com comentários, sugestões quanto ao projeto de forma geral e 

no tocante à bibliografia. A nota da disciplina é atribuída pelo orientador e pela professora de TCC 

I ao final do semestre. 

A seu critério e disponibilidade de tempo, o Professor Orientador poderá participar da banca de 

seus orientandos. Outros professores também poderão estar presentes, de modo a contribuir 

com sugestões para o projeto de TCC. 

Eventuais problemas identificados no protocolo do projeto, não protocolo no AVA do projeto 

em pdf, não protocolo da folha de assinatura ou, ainda, discordância do Professor Orientador 

quanto à validade da versão protocolada no AVA poderão acarretar a não realização da banca 

para o aluno (mesmo que seu nome já esteja publicado no edital de bancas) e, 

consequentemente, a reprovação na disciplina, de acordo com o Regimento. 

 

Araucária, 21 de novembro de 2019 

 

 

 

Camila Salgueiro da Purificação Marques 
Coordenadora do Curso de Direito 

Campus Araucária 
 

 

 


