
 

EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROJETOS APROVADOS 2018 

  A Coordenação do Curso de Direito informa a todos os interessados os 
projetos aprovados para Iniciação Científica ou Tecnológica para o período de 
2018, conforme lista abaixo. 

  Os projetos devem ser desenvolvidos com o acompanhamento do 
respectivo professor até 1º de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado 
mediante requerimento à Coordenação, instruído com parecer do orientador até 
1º de março de 2019. 

            Relatórios: 

• Em 1º de setembro de 2018 o aluno deverá entregar relatório parcial 
detalhado das atividades desenvolvidas na pesquisa. 

• Em 1º de dezembro de 2018 o aluno deverá entregar relatório final 
detalhado da pesquisa, apontando os resultados. 
 

Obrigações: 

1) O aluno poderá ser desligado da pesquisa quando não cumprir os 
prazos e/ou o cronograma estabelecido pelo professor responsável 
e/ou pela Coordenação do curso. 

2) O aluno do curso de Direito, ao participar do Programa de IC, não 
poderá dispensar o TCC, podendo apenas continuar a pesquisa na 
mesma temática se desejar e se o orientador estiver de acordo. 

3) O aluno terá horas complementares validadas apenas se obtiver bom 
desempenho na IC e tão somente com o parecer positivo da 
Coordenação. 

4) Eventuais descontos na mensalidade, nos termos do edital de abertura 
e da Portaria regulamentadora da IC na UNIFACEAR, serão 
concedidos apenas para projetos de extrema relevância. 

5) Todos os alunos deverão se cadastrar na Plataforma Lattes e manter 
os seus CVs atualizados. 

6) O aluno deve cumprir com as propostas do projeto de pesquisa 
aprovado e ao final submeter um artigo para a Revista Eletrônica 
Multidisciplinar da FACEAR e um artigo para outra Revista Científica 
(ou apresentar em Congresso). 



7) Para a comprovação destas atividades, basta o aceite da Revista da 
UNIFACEAR e o comprovante de envio para outra Revista, no 
momento de entrega do Relatório. 

8) O desenvolvimento dos trabalhos será rigorosamente acompanhado 
pela representante do Grupo de Pesquisa e pela Coordenação do 
Curso de Direito, com a entrega de relatórios parciais e final. A 
certificação e os benefícios serão concedidos apenas e tão somente 
se todos os requisitos forem cumpridos e de acordo com a relevância 
do projeto e desempenho do aluno. 

9) O trabalho desenvolvido em dupla não impede o desligamento de um 
dos membros pelo mau desempenho eventualmente comunicado pelo 
orientador. 

10)  Os alunos deverão comparecer obrigatoriamente à reunião com a 
Coordenação, no dia 03.08.2018, ocasião na qual serão dadas 
instruções para cadastro do Lattes e orientações gerais de pesquisa. 

**** O artigo 14 da Portaria n. 25 não se aplica ao curso de Direito, tendo em 
vista a existência do NPJ para a realização de Estágio. 

**** O artigo 16 se aplicará tão somente (e em caráter excepcionalíssimo) com a 
autorização do representante do Grupo de Pesquisa e da Coordenação do curso 
de Direito. 

Mais informações:  

PORTARIA NORMATIVA Nº 25 DE 22/12/2009 – UNIFACEAR 

Dúvidas: coord.direito@facear.edu.br 

 

Grupo de pesquisa “Diálogos: Direito, Justiça e Democracia”. 

Linhas de pesquisa do Grupo – PROJETOS APROVADOS: 

Professor (a) Linha de 
pesquisa 

Endereço de e-mail Alunos/Projet
os 

Camila 
Salgueiro da 
Purificação 
Marques 

 

 

Poder 
Judiciário: 
diálogos e 
tensões 
institucionais. 

camila_purificacao@yaho
o.com.br 

Analu Nicolau 
Galvão 
Bonetese 3c e 
Ariadnner 
Samarittani 
Gonçalves 
Pinto 1D - 
Análise Crítica 
das 
Audiências 
Públicas 
Realizadas no 
Supremo 



Tribunal 
Federal 

 

Letícia Kreuz 

 

Constitucional
ismo e o 
Supremo 
Tribunal 
Federal". 

leticiakreuz@gmail.com Bruna 
Atamanczuk e 
Franciele 
Dudek – Ação 
Penal n. 937 e 
Foro 
Privilegiado: 
Entre 
Republicanism
o e Limites ao 
Ativismo 
Judicial 

Wander 
Moreira – 
Corte 
Constitucional 
ou Vanguarda 
Iluminista? 
Análise da 
Atuação do 
STF e seus 
limites. 

Sérgio 
Fernando 
Ferreira de 
Lima 

 

Direito, 
tecnologia e 
sociedade: 
complexidade 
e 
desenvolvime
nto. 

sergioffernando@gmail.c
om 

Sérgio Everton 
Viana – 
Empreendedor
ismo, Startups 
e Tributação 

Alex Almeida 
Reis – Direito 
Digital: da 
Proteção de 
Dados ao e-
Government e 
open 
government. 

Maria Augusta 
Oliveira de 
Souza 

E Bibiana 
Fontella 

 

Políticas 
Criminais e o 
Direito Penal 
Econômico. 

mariaaugusta.osouza@g
mail.com 

bibiana.fontella@gmail.co
m 

 

Camila Silva 
Dias Crucinsky 
e Adriely 
Evellin Silva – 
Crimes 
Tributários: um 

mailto:sergioffernando@gmail.com
mailto:sergioffernando@gmail.com


 
  

 

Diálogo 
Interdisciplinar 

Elaine Cristina 
da Silva e 
Hadassa 
Dorador 
Montanari de 
Moura – O 
Crime de 
Cartel e a Lei 
Antitruste 

Bianca Cristina 
da Paixão e 
Cynthia Mara 
de Paula 
Schuhli Revers 
– Execução da 
Pena em 
Crimes 
Econômicos 
 
Fernanda 
Stanicheski – 
Uma Leitura 
do Crime 
Lavagem de 
Dinheiro a 
Partir da 
Sociedade de 
Risco 
 

Olga Krieger 

 

Direitos 
fundamentais, 
novos direitos 
e paradigmas 
constitucionai
s. 

 

olgakrieger@hotmail.com  
Eduardo Scha
mne - O 
EFEITO 
PETROBRÁS: 
As implicações 
das reformas 
da REPAR 
(2006/2009) 
na prestação 
de serviços 
públicos de 
educação por 
parte da 
Prefeitura de 
Araucária. 
 



Eduarda 
Gabrielle Leite 
- violações aos 
direitos 
fundamentais 
da mulher na 
violência 
obstétrica. 
 
- Larissa 
Fernanda 
Kochmann - 
Mulheres e a 
desigualdade 
de gênero no 
mercado de 
trabalho. 
 

Regeane 
Quetes 

 

Violação dos 
direitos dos 
trabalhadores  
e decisões 
das cortes 
Internacionais
: estudo de 
casos. 

regeanequetes@gmail.co
m 

Wendley 
Lassen e 
Nathalia 
Barros – 
Discriminação 
de Gênero na 
Relação de 
Trabalho e os 
Direitos dos 
Trabalhores 
 
 
Amanda 
Rehbein – 
Violação de 
Direitos dos 
Trabalhadores 
Estrangeiros e 
Decisões das 
Cortes 
Internacionais: 
Estudo de 
Casos. 
 

Andréa Arruda 
Vaz e Dicesar 
Beches 

 

Direito do 
trabalho em 
tempos de 
reforma 
trabalhista e 
retrocesso 
social: o 

andreaarrudavaz@gmail.
com 

dicesarjr@hotmail.com 

Jaqueline 
Manzepa e 
Mayara 
Machado 
Correa – 
Direito do 
Trabalho em 

mailto:regeanequetes@gmail.com
mailto:regeanequetes@gmail.com


direito do 
trabalho 
realmente é o 
grande vilão 
da economia 
brasileira? 

Tempos de 
Reforma 
Trabalhista e 
Retrocesso 
Social: O 
Direito do 
Trabalho 
Realmente é o 
Grande Vilão 
da Economia 
Brasileira? 

Felipe de Poli 
Siqueira 

 

 
 
 
 

Recuperação 
de empresas, 
Contratos 
empresariais 
e 
concorrência. 

felipedepoli@hotmail.com Vinícius dos 
Santos – A 
dívida ativa 
tributária e 
não-Tributária 
na 
Recuperação 
Judicial: 
Análise das 
Decisões 
Conflitantes do 
STJ. 
 

Arthur 
Kesikowski 

 

  

  

  

  

  

  
 

Direitos 
humanos e 
políticas 
públicas. 

arthur@pbkz.adv.br Juliani 
Desplanches: 
Liberdade e 
Cárcere: os 
direitos do 
nascituro e as 
restrições às 
detentas 
gestantes. 

Jéssica 
Nayara 
Moraes de 
Oliveira – O 
Direito 
Fundamental 
da Família e a 
Pluralidade 
Parental 

 

Matheus 
Wendel Favile 
Gonzaga: 



Acesso à 
justiça e 
dignidade na 
eficácia da 
tutela 
jurisdicional. 

 

Maria Heloísa 
Gregório: 
Adoção 
unilateral. 

 

Pâmela 
Machado: 
Transexualida
de e os limites 
biológicos, 
espectro de 
eficácia dos 
direitos 
fundamentais 

 

Larissa Karla 
de Paula e Sá 

 

O Direito 
Fundamental 
à Cidade e as 
Políticas 
Públicas 
Municipais. 

advlarissa@hotmail.com Fabiana 
Branco 
Godinho de 
Castro – 
Moradia 
Solidária 

Silvana Vidal 
Fernandes – 
Construção de 
uma Nova 
Cultura 
Política na 
Participação 
Junto ao 
Legislativo no 
Município de 
Araucária.  

Ana Renata 
Machado 

 

Direito 
Processual 
Penal e 
Constituição: 
a execução 

anarenata@hsms.com.br Flavia 
Custódio dos 
Santos Lopes 
e Anderson 
Bueno de 



 provisória da 
pena após a 
confirmação 
da decisão 
condenatória 
de segundo 
grau. 

Jesus – “A 
mitigação do 
princípio da 
inocência – 
execução 
provisória da 
pena após a 
condenação 
em segundo 
grau”. 

Jackson Victor 
Vaz Lassen – 
“A prescrição 
da pretensão 
punitiva do 
Estado 
devidos aos 
recursos de 
natureza 
extraordinária”.  

Cintia Maria de 
Souza Salvario 
e Erickson dos 
Santos Deda – 
“A execução 
provisória da 
pena após a 
confirmação 
da sentença 
condenatória 
no segundo 
grau e o seu 
impacto o 
sistema penal 
brasileiro.”  

Marinson Luiz 
Albuquerque 

Estrutura de 
Segurança 
Pública e sua 
Relação com 
o Direito 
Penal. 

marinsonluiz@hotmail.co
m 

Caroline 
Francine 
Hamm e 
Sidivane 
Simoes -
Direito 
fundamental a 
Segurança 
Pública sob o 
enfoque 
garantista 



Aline Dias 
Bueno - 
Necessiadde 
de alterações 
na estrutura de 
Segurança 
Pública frente 
a constantes 
aumento de 
pena no 
Código Penal 

 


