Faculdade de Direito da
Fundação Escola Superior do Ministério Público
Recredenciada pela Portaria MEC n.° 130, de 27/02/2013 – DOU de 28/02/2013.

Curso de Graduação em Direito
Renovação de reconhecimento pela Portaria MEC n.° 268, de 3 de abril de 2017 – DOU de 4/4/2017.

Edital de Homologação das inscrições para o VIII Salão de Iniciação
Científica da FMP

Edital de Homologação dos Acadêmicos inscritos
para o VIII Salão de Iniciação Científica da
Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior
do Ministério Público.

Cumprindo os requisitos estabelecidos no Edital do VIII Salão de Iniciação Científica da
FMP, HOMOLOGO a inscrição dos seguintes acadêmicos:
Grupo de Trabalho - Tutelas à Efetivação de Direitos Públicos Incondicionados:
Nome

Faculdade

Título

Brenda Wetter Ipé da Silva

FMP

Racismo institucional e sistema
jurídico brasileiro: contribuições e
influências na perpetuação do
preconceito étnico-racial

Bruna Maske Böhm

FURG

A Necessidade da Lei Maria da Penha
devido à Cultura do Estupro

UFRGS

A função social dos contratos no
contexto da sociedade em rede: uma
investigação a partir da plataforma
urbe

Chaiene Meira de Oliveira

UNISC

Lei anticorrupção brasileira enquanto
fator determinante da divisão de
responsabilidades entre a
administração pública e as relações
do mercado

Débora Raissa Moutinho

FEEVALE

Direito penal e a teoria do inimigo

Douglas Riccardi Guimaraes

FMP

A constitutio criminalis carolina e
suas contribuições para o direito
processual continental

Carolinne Góes Moraes
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FMP

A Espetacularização do Processo: A
Judicialização da Moral e da Política

Gustavo Ribas Avancini

FMP

A evolução do modelo pós-positivista
e as contribuição das ideias de
Ronald Dworkin

Juliana Torbe Ferreira

FURG

Mulher e prisão: o cárcere feminino
sob uma perspectiva de gênero

Luísa Scolari Corrêa

FMP

Luiza Weschenfelder Weber

FMP

Mariana Battimanza da Luz

FMP

Giovana Ouriques Borghetti

Mateus Augusto Bohrz Klein

FMP

Murilo Borges

FMP

Paola Müller Mensch

FMP

Pedro Moretti Keil e Lorenzo
Bitencourt Nicoletti

FMP

Pierre Silva Leal

URI - Câmpus
Santiago/RS

Vanessa Toledo Cunha

FMP

Do pensamento criminológico:
quando ocorre a relação entre a
criminologia e os problemas sociais?
O controle e o abuso do poder do
acionista controlador na sociedade
anônima de capital fechado.
Corte interamericana de direitos
humanos: do informe n° 54 ao
sancionamento da lei maria da penha
(11.340/2006)
Os limites da busca por celeridade
processual por meio do instituto da
colaboração premiada.
Entre sistemas jurídicos distintos: a
comunicação do civil law com o
common law.
Os deveres do criminal compliance: a
responsabilização penal das pessoas
jurídicas no brasil
Persecução e poder
Uma sociedade em rede e a sua
relação com o princípio individual da
presunção de inocência
Uma análise sistemática acerca da
aplicação do instituto da colaboração
premiada no brasil
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Grupo de Trabalho - Tutelas à Efetivação dos Direitos Transindividuais:
Nome
Alice Ravazzoli de Los Angeles
e Larissa Kroner Bresciani
Teixeira

Ananda de Brum Christofari

Andressa Feijó Veleda e
Aisllana Zogbi da Silva

Faculdade

Título

FMP

A assistência social e os direitos
fundamentais na proteção de
pessoas em situação de rua no
município de porto alegre

FMP

A relativização da coisa julgada em
demandas de investigação de
paternidade: uma
análise da segurança jurídica à luz da
dignidade da pessoa humana

FURG

Positivação e efetividade dos direito
humanos no processo de imigração
do negro no brasil: uma análise sóciohistórica da escravatura à atualidade

Bruna Cleff dos Santos e
Carolina Machado Tedesco

FMP

Camila Neis Pinheiro

FMP

Elisa Hartwig

FMP

Fernanda Rosa Coelho

FMP

Fernanda Rosa Coelho

FMP

Francine Raquel Rauber

UNISC

Gabriella Guimarães Moita e
Gustavo Ribas Avancini

FMP

Arbitragem internacional: a
(des)problematização da
nacionalidade da sentença arbitral
em face da interpretação da lei
9.307/1996
O índio como sujeito político: análise
sob a perspectiva decolonial do
exercício da cidadania indígena
O abate de animais em frigoríficos:
uma intersecção entre o direito do
trabalho e o direito dos animais
A atuação do amicus curiae e a
efetivação do contraditório no
processo coletivo
A guarda compartilhada como forma
de efetivação da doutrina da
proteção integral da criança e do
adolescente
Comparativo entre o caso velásquez
paiz y otros vs. guatemala e maria da
penha maia fernandes vs. brasil: uma
análise do posicionamento da
comissão interamericana de direitos
humanos acerca do direito
A impossibilidade de utilizar a prova
diabólica como um limitador para a
distribuição do ônus da prova nas
tutelas às garantias transindividuais
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Gilberto Leonello e Stéfani
Wontroba Bandeira

FURG

Do código de nuremberg ao código
de ética médica brasileiro: o princípio
do consentimento informado e a
conduta ética médica pelos
estudantes da universidade federal
do rio grande - furg

Guilherme Candido e Eduardo
Gonçalves Spitaliere

FMP

A eficácia expansiva dos motivos
determinantes nos julgamentos dos
recursos extraordinários.

João Gabriel Santi Sagin

FURG

Releitura da visão positivista: da
hermenêutica à letargia da norma

João Henrique Luttmer

FURG

Jonathan Morais Barcellos
Ferreira

FURG

José Orlando Rodolfo dos
Santos

IPA

Responsabilidade civil no direito de
família

José Wesley Cassol Bolacel

FEEVALE

O direito frente aos avanços da
inteligência artificial

Leonardo Michel Ferreira e
Fábio Weber Ludwig

FMP

A noção de textura aberta

Mariéli Braun Ribeiro

FURG

Dignidade Humana e o Uso de
Canabidiol: Desafios e Perspectivas

Murilo Manzoni Boff

URI - Câmpus
Santiago/RS

Natália Bento Mendes Duarte

PUCRS

Pietra Mikaela Gaeier Alves

FMP

Pietra Mikaela Gaeier Alves e
Brenda Wetter Ipé da Silva

FMP

Textura aberta do direito:
aplicabilidade a diferentes casos.

Rafaela da Silva de Almeida

FURG

Dependentes químicos e internação
compulsória: o contexto social

Controvérsia e o conceito de direito:
interpretativismo e conceitos
essencialmente contestados
Ativismo judicial: a proatividade do
poder judiciário como fator para
efetivação da democracia

Cibercidadania e os limites da
liberdade de expressão publicada no
estado democrático de direito
brasileiro
Proteção de dados pessoais na área
da saúde no brasil
A ponderação entre a liberdade de
expressão e o direito à honra: o caso
de charlottesville
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Renan Giovanni Magalhães
Bastos

FURG

Imigração judaica: dos campos de
concentração ao brasil atual

Taiana Beskow Barros

FMP

A prestação de contas na esfera da
governabilidade pública

Vitória Souza Pagnussat

FMP

Vitória Souza Pagnussat e
Gustavo Ledur

FMP e UFRGS

A distribuição dinâmica do ônus da
prova no código de processo civil de
2015 e a tutela coletiva de direitos
A presunção de repercussão geral da
questão constitucional de recurso
extraordinário interposto do
julgamento do incidente de resolução
de demandas repetitivas

Porto Alegre, 21 de setembro de 2018.

Fábio Roque Sbardellotto,
Diretor da Faculdade de Direito da FMP

