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 O princípio do melhor interesse da criança e os processos de 

refúgio: o dilema das crianças desacompanhadas nos proces-

sos de deslocamento humano forçado e os procedimentos de 

proteção a nível global e no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos 
Estela Cristina Vieira de Siqueira (FATEPS/Grupo Unis) 
 

 A proteção de direitos humanos das crianças sírias em tempos 

de guerra 
Cícero Krupp da Luz  e Larissa Machado Cruz (FDSM) 

 

 O veto ao artigo 1ª, §2 da Lei 13.445/17 e a criminalização dos 

povos originários 
Amanda Camargo, Carolina Galib, Maria Carolina Angelini, Vivane Oliveira 

(UNIMEP) e Luís Vedovato (UNICAMP) 

 A condenação à pena de morte como uma tática contra o 

terrorismo 
Douglas Ribeiro Weber (UMinho) 

 

 A mãe infratora da colônia penal feminina do recife: a dissocia-

ção entre a aplicação das leis e a realidade 
Maria Luíza Maranhão Dias Cabral (UNICAP) 
 

 Análise do acórdão “C-111/17 PPU” do Tribunal de Justiça da 

União Europeia sobre rapto internacional de criança 
José António Cordeiro de Oliveira (UMinho) 
 

 A violência escolar e os aspectos associados à crise civilizatória 
Kellen Silva Souza (UNIME), Alessandro Santana (UESC) e Fábio Santos 

(UNIFACS)    
 

 A discriminação dos trabalhadores em razão da deficiência: 

uma breve análise do conceito de adaptação razoável sob 

uma ótica de igualdade indireta 
Lucas Raposo Oliveira Faria (UMinho) 

 

 Direitos humanos e trabalho decente vis-à-vis a ampliação da 

permissão jurídica da terceirização e a crise da representativida-

de sindical: o que será dos trabalhadores terceirizados do Brasil?  
Silvio Beltramelli e Laís Silveira (PUC-Campinas)  
 

 As políticas públicas de prevenção de reincidência ao trabalho 

análogo à de escravo no Brasil 
Jéssica Yume Nagasaki (FDSM) e Ana Elisa Spaolonzi (UNICAMP/FDSM) 
 

 Estado e direitos sociais no Brasil: uma análise sobre as reformas 

no governo Temer  
Janicleide Marques Lima (ULisboa), Sérgio Ricardo Ribeiro Lima (UFPE/

UCoimbra) e Alessandro Santana (UESC) 
 

 

GT4    | Sala: 0.05 da Escola de Direito 

Políticas públicas em foco: os desafios no âmbito criminal 

e laboral 
Moderação:  Fabrício Pasquot Polido (UFMG) 

ORGANIZAÇÃO 

Ana Elisa Spaolonzi (UNICAMP/FDSM) 

Isabel Celeste M. Fonseca (UMinho) 

Cláudia Figueiras (UMinho) 

Clodoaldo Silva da Anunciação (UESC) 

Maria Luiza Santos (UESC) 

Rafael L. Simioni (FDSM) 

Larissa Coelho (UMinho) 
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19h30 | Atividade extra  
 

Saída do autocarro da entrada principal da UMinho »» Visita circuito 

histórico de Braga »» Jantar  Restaurante Quinta do Xisto. 



9h30 | Sessão de abertura 
Profa. Doutora Clara Calheiros 
Presidente da Escola de Direito da UMinho 

Prof. Doutor Mário Ferreira Monte 
Diretor DH-CII/JusGov da UMinho 

Prof. Doutor Alessandro Santana 
Pro-reitor de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus, Ba, Brasil)  
 
 
 

 

10h00 | Palestra principal 
Prof. Doutor Paulo Borba Casella (USP) 

Apresentação: Isabel Fonseca (EDUM) 

 

 

Intervalo 

 

 

11h00 | Sessão I  

Desafios do Direito Público 
 

Moderação: Clodoaldo Silva da Anunciação (UESC)  
 

 

Migrações internacionais (Eixo temático I) 

Sofia Oliveira (EDUM) 

Luís Renato Vedovato (UNICAMP) 
 

 

Globalização e interculturalidade (Eixo temático II) 

Almudena Bergareche Gros (UVigo) 

Rafael Simioni (FDSM) 
 

 

Discussão  

Adriano César Braz Caldeira (Mackenzie-SP) 

Joana Abreu (EDUM) 

 

Pausa para almoço 

 

14h00 | Sessão II 

Desafios do Direito Privado  
 

Moderação: Ana Elisa Spaolonzi (UNICAMP/FDSM)  
 

 

Trabalho (Eixo temático III) 

Anabela Gonçalves (EDUM) 

Silvio Beltramelli (PUC-Campinas) 

Teresa Moreira (EDUM) 

 

Educação (Eixo temático IV) 

Fábio Santos (UNIFACS) 

Guilherme Perez Cabral (PUC-Campinas) 
 

 

Discussão 

Margarida Santos (EDUM) 

Cláudia Figueiras (EDUM) 
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17h30 | Sessão III  

Apresentações dos papers em paralelo 
 

 

 

 

 

 

 

 Hacia la Unión de la energía: principales previsiones del cuarto 

paquete comunitário 
Ignacio Zamora Santa Brígida (UComplutense de Madrid) 

 

 As rochas, as feições da Terra e a lei: o Direito Ambiental e as 

perspectivas de salvaguarda da geodiversidade no Brasil 
Luciano J. Alvarenga (UMinho) 

 

 Proteção de dados pessoais: da Diretiva ao Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados 
Tiago Branco da Costa (UMinho) 
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 Reflexiones acerca del binomio nuevas tecnologías - mediación 

como instrumento de resolución de conflictos surgidos en el ámbi-

to comercial 
Almudena Valiño Ces (USCompostela) 

 

 Democracia, legitimidade e competência legislativa na União 

Europeia 
Tiago Cabral (UMinho)3 

 

 O ato administrativo transnacional no âmbito da União Europeia 

e Mercosul: a abertura de fronteiras através do reconhecimento 

mútuo de diplomas e certificados profissionais 
Rômulo Barreto Jr. (UMinho) 
 

 Interpretação e decisão em Niklas Luhmann: transmodernidade 

e descolonização 
Heroana Letícia Pereira e Rafael Simioni (FDSM) 

 

 A constitucionalização da segurança pública no Brasil e os direi-

tos humanos  
Luiz Cláudio Xavier de Freitas (UFBA) 

 

 Tutela internacional de alimentos: uma análise da eficácia da 

execução de alimentos no estrangeiro 
Luís Henrique Gonçalves de Azevedo Pinto (UNICAP) 

 

 

GT1    | Sala: 0.01 da Escola de Direito 

Da periferia ao global: os desafios para uma tutela 

multinível dos direitos fundamentais  
Moderação: Sophie Perez (EDUM)  

GT2    | Sala:  0.02  da Escola de Direito 

A igualdade em questão: os desafios para a educação, 

multiculturalismo e o género 

Moderação: Diana Coutinho (EDUM) 

 
GT3    | Sala: 0.03 da Escola de Direito 

Os desafios à proteção dos migrantes internacionais 
Moderação: Larissa Coelho (EDUM) 

  

 A laicidade e a proibição do hijab nas escolas francesas 
Jéssica Teles (UFBA) 

 

 Biologia, direito e educação: a viabilidade de políticas públi-

cas entre os institutos para o desenvolvimento do ensino superi-

or no Brasil 
Priscila Vasconcelos e Cláudia Pereira Nunes (U. Veiga de Almeida) 

 

 A educação em sexualidade abrangente como caminho pa-

ra a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos no Século XXI 
Mariana Schafhauser Boçon (UMinho) 

 

 O papel do direito da publicidade na promoção da igualda-

de de género 
Ana Clara Azevedo de Amorim (UPortucalense) 
 

 O conteúdo audiovisual. Uma ferramenta de luta contra a 

violência de gênero 
Belén Andrés Segovia (Universitat de València) 

 

 ¿Son los diálogos restaurativos en determinados escenarios de 

violencia de género instrumentos empoderadores para la 

igualdad? 
Cristina Alonso Salgado (USCompostela) 

 

 Como pode o direito internacional proteger a identidade cul-

tural local?  
Arthur Andrade Moreira (ULisboa)  
 

 Cidadania sexual em África: repensar formas de inclusão em 

Moçambique 
Rui Garrido (ISCTE) 

 
 

 

 

 As migrações no contexto da globalização e a difícil questão 

da integração dos migrantes nas sociedades de acolhida 
Maria Hylma Alcaraz (UVigo) 

 

 Direito Internacional do turismo: a liberdade de circulação 

internacional entre o turismo e o terrorismo 
Rui Badaró (Academia Brasileira Direito Internacional) 
 

 O acordo UE-Turquia sobre o fluxo de refugiados x Artigos 18º e 

19º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: um 

estudo de caso 
Manoela Galende Costa (UCoimbra) 

 

 Direito dos refugiados no Brasil: uma perspectiva histórica, le-

gislativa e de dados da atual conjuntura 
Moisés Siqueira da Silva Costa e Régis Willian da Silva Andrade (FDSM) 

 

 Imigração haitiana: acesso à justiça e direitos sociais 
João Alves de Souza Júnior (PUC Minas) 

 

 A (des)proteção dos direitos humanos dos migrantes haitianos 

pelo judiciário brasileiro 
Thiago Oliveira Moreira (UFRN/UPV/EHU) 

 

 Panorama acerca dos imigrantes oriundos de língua portugue-

sa em Minas Gerais - Brasil  
Dimas António de Souza (PUC Minas) 

16h30 | Palestra de encerramento  
Prof. Doutor Alessandro Santana (UESC) 

Apresentação: Joaquim  Rocha (EDUM) 

 

Intervalo 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948: aspec-

tos relevantes de sua interpretação por meio das visões universa-

lista, relativista e multiculturalista 
Maira de Souza Almeida (UMinho) 


