
SEMINÁRIO UNISINOS
DE PESQUISA EM
DIREITO 
2019

ESCOLA DE DIREITO

TEMAS:
Direito, Democracia, Diversidade
Teoria (s) do Direito
Direito Internacional e Transnacional
Fundamentos do Direito

 
MINISTRANTES:
Professores(as) Pesquisadores(as) do Programa de Pós-Graduação em
Direito da UNISINOS.

Promoção:

09 e 10 de Outubro
das 8h30h às 11h30 e 

das 19h30 às 22h

Válido como 12 horas complementares mediante
assinatura da ata de presença nos dias do evento.

Prédio E11, Auditório Maurício Berni, 
Escola de Direito, Unisinos São Leopoldo

ORGANIZADORES:

Profª. Drª Fernanda Frizzo Bragato

Prof. Dr. José Rodrigo Rodriguez

Inscrições pelo endereço http://www.unisinos.br/eventos/seminario-de-pesquisa-em-direito-ppg-
unisinos-2019-ex124593-00001

Transmissão 09/10 manhã: https://www.youtube.com/watch?v=2_HR5O8ALyQ

Transmissão 09/10 tarde: https://www.youtube.com/watch?v=E2HWdqMBNnQ

Transmissão 10/10 manhã: https://www.youtube.com/watch?v=8dP9FsogJQ0

Transmissão 10/10 tarde: https://www.youtube.com/watch?v=hAD5WsM6JAw

Público: Graduandos e Bacharéis em Direito e áreas afins, Profissionais da
Justiça, e demais Interessados nas temáticas.

Download dos textos em: https://editorakarywa.files.wordpress.com/2019/08/anuc3a1rio-ppg-direito-
2019.pdf

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

https://editorakarywa.files.wordpress.com/2019/08/anuc3a1rio-ppg-direito-2019.pdf


09/10 –  8h30 – 11h30 - MESA 1: DIREITO, DEMOCRACIA, DIVERSIDADE
 
"Acolonialidade do poder por trás dos riscos de atrocidades e de violação de direitos humanos" - Fernanda
Frizzo Bragato 
 

"Cibertransparência e os 30 anos da constituição cidadã" -  Têmis Limberger
 

"A economia do conhecimento como redutora da desigualdade de renda e riqueza?" - Marciano Buffon
 

"Por um judiciário mundano: uma visão crítica da indeterminação do direito" - José Rodrigo Rodriguez
 
"Direito da antidiscriminação e deficiência: critérios proibidos de discriminação, HIV/AIDS e o dilema da
diferença” - Roger Raupp Rios 
   

09/10 – 19h30 - 22h30 - MESA 2: DIREITO, DEMOCRACIA, DIVERSIDADE E A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS
 

"Um triálogo sobre segurança, liberdades e igualdade" - Vicente de Paulo Barretto
 

"Vulnerabilidade climática e urbanismo resiliente" - Délton Winter de Carvalho
 
"Estado socioambiental de direito e os limites objetivos e subjetivos do direito fundamental ao desenvolvimento
sustentável" - Gabriel de Jesus Tedesco Wedy
 

"Fundamentos epistemológicos da bioética" - Gerson Neves Pinto
 

"A linguagem dos direitos humanos e as exigências morais por direitos" - André Luiz Olivier
 
10/10 – 8h30 - 11h30 MESA 3: TEORIAS DO DIREITO
 

"A relação direito, moral e política: prelúdio de uma guerra anunciada" - Lenio Luiz Streck
 
"Estruturando um ambiente regulatório pluralístico a partir da gestão dos riscos nanotecnológicos e da
responsabilidade empresarial" - Wilson Engelmann
 

"As provas ilícitas e derivadas das ilícitas e o art. 157 do CPP" - Miguel Tedesco Wedy
 
"As categorias de risco e perigo na teoria de Niklas Luhmann: caracterizando risco e perigo de modo a posicionar
o direito em um cenário de complexa distinção frente aos desafios das novas tecnologias" - Raquel Von
Hohendorff
   

10/10 – 19h30 - 22h30 MESA 4:  DIREITO INTERNACIONAL E TRANSNACIONAL E TEORIAS DO DIREITO
 
 "O constitucionalismo transnacional e sua perspectiva histórica de construção material"  - Anderson
Vichinkeski Teixeira
 

"Epistemologia das presunções no direito brasileiro" - Darci Guimarães Ribeiro
 
"O Mercosul como foro de codificação em matéria de direito do consumidor: estado da arte e perspectivas para
o futuro"  - Luciane Klein Vieira
 
"A relação direito e política em tempos de protagonismo judicial: elementos introdutórios sobre a dinâmica entre
os três poderes" - Clarissa Tassinari

PROGRAMAÇÃO:

Promoção:

Válido como 12 horas complementares mediante
assinatura da ata de presença nos dias do evento.


