
PROJETOS 2011 

 

DIREITOS HUMANOS - LINHA 1 

 

Candidato Título do projeto 

1. Maria José Soares Bechade  Educação para a cidadania - um estudo comparativo do nível de 

consciência cidadã de alunos do ensino básico na Paraíba e em 

Pernambuco a partir da disciplina “Educação em Direitos 

Humanos” 

2. Thereza Michele L. L. Mendonça  Aplicabilidade prática e a ineficácia da redução de pena por meio 

do estudo 

3. Carolina de Brito Barbosa  Orçamento democrático na Paraíba: implicações e repercussões no 

desenvolvimento da consciência cidadã  

4. Marcus Joelby Bezerra  A interpretação aberta da constituição: uma discussão sobre direito 

e democracia em Peter Häberle 

5. Samara Arruda Gonçalves  Cotas nas universidades e ações afirmativas: identidade indígena 

na UFPB - questões abertas e em construção 

 

DIREITOS HUMANOS - LINHA 2 

 

Candidato Título do projeto 

1. Gilmara J. Macedo de Medeiros  O direito a defender os direitos: os desafios na proteção dos 

defensores de direitos humanos  



2. Victor Alencar Mayer  A implementação do direito humano ao meio ambiente sadio por 

meio da participação popular na gestão ambiental 

3. Álvaro Duarte  Crítica à propriedade: uma reflexão sobre a ocupação do espaço 

urbano e a efetivação do direito à moradia (O caso Olinda-PE) 

4. Luana Natielle Basílio e Silva  As práticas sociais e a construção de relações jurídicas a partir de 

uma normatividade não-estatal: por uma concepção intercultural 

dos direitos humanos 

5. Edhyla C. Vieira Aboboreira  Minorias e proteção aos direitos humanos no século XXI: o acesso 

à justiça constitucional brasileira 

 

DIREITOS HUMANOS - LINHA 3 

 

Candidato Título do projeto 

1. Katherine Lages C. Bandeira  A resistência do gênero: a violência doméstica na percepção das 

trabalhadoras rurais no sertão central pernambucano 

2. Alexandre Soares de Melo  Crimes sexuais, estigmas e relações de gênero - quando a vítima é 

criança ou adolescente do sexo feminino 

3. Monique Ximenes Lopes de 

Medeiros  

O tratamento jurídico ao tráfico internacional de mulheres para 

fins sexuais: a questão do consentimento 

4. Terlúcia Maria da Silva  A violência de gênero e suas interfaces com o racismo na 

contemporaneidade 

5. David de Oliveira Monteiro  Mães encarceradas: gênero, direito e prática na luta pela efetivação 



do direito à amamentação 

 

DIREITO ECONÔMICO - LINHA 1 

 

Candidato Título do projeto 

1. Rodrigo Monteiro Pessoa  A proteção constitucional das relações trabalhistas frente à 

automação como desenvolvimento responsável 

2. Arthur Apolinário Souto  Lavagem de capitais nas atividades de macrocriminalidade: 

administração da justiça e sistema socioeconômico como bens 

jurídicos a serem tutelados pelo Estado 

3. Joama Cristina Almeida Dantas  O crime organizado e a lavagem de dinheiro no âmbito da 

administração pública: análise acerca dos efeitos dessa prática à 

ordem econômica 

4. Adriana Guedes de Castilho  Justiça ambiental e desenvolvimento: reflexões acerca das 

políticas de proteção ambiental desenvolvidas pelo estado e 

mercado 

5. Renata de Albuquerque Silveira  Desenvolvimento econômico sustentável na exploração da camada 

do pré-sal face ao princípio da precaução 

 

DIREITO ECONÔMICO - LINHA 2 

 

Candidato Título do projeto 



1. Annuska Macedo Santos  O Estado e a responsabilidade social das empresas exploradoras de 

petróleo: a regulação social como garantia de desenvolvimento 

2. Francisco Sérgio Maia Alves  O papel e os limites do tribunal de contas da união na fiscalização 

da economicidade dos contratos de parcerias público-privadas 

3. Lília Maranhão L. de Melo  Arbitragem on line na solução de conflitos oriundos do comércio 

eletrônico: perspectivas para o Brasil 

4. Rafael Pontes  Sociedade digital x sociedade de consumo: defesa do consumidor 

online 

5. João Batista Vasconcelos  O principal da função Social do contrato: condutas parceiras e boa-

fé 

 

DIREITO ECONÔMICO - LINHA 3 

 

Candidato Título do projeto 

1. Andrezza Rodrigues Nogueira  A organização do sistema de produção familiar a partir das 

relações de gênero 

2. Amanda P. C. de Cerqueira  Arteproletariado: sintonizando o trabalho artístico-musical na 

cidade do Recife 

3. Anna Stephanie de B. V. Pessoa  As relações de trabalho na era globalizada: o desafio da ampliação 

da tutela aos trabalhadores lato sensu 

4. Kassia de Lima Costa  A origem multifacetada do desemprego no Brasil frente à 

supranacionalidade principiológica do capitalismo 



5. Monara M. de Oliveira Cabral  Proteção jurídica do trabalhador contra dispensas arbitrárias e sem 

justa causa: forma de incremento do desenvolvimento econômico e 

social 

 


