
MESTRADO 

ÁREA: DIREITOS HUMANOS 

 

LINHA 1 - Filosofia e teoria dos direitos humanos; Teorias críticas do direito; Democracia, Cultura e educação em DDHH 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

1 OONA DE OLIVEIRA CAJU Os direitos humanos e as cláusulas de proteção superconstitucional: o 

alcance do art. 60, §4º, IV, a partir de uma análise da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal 

http://lattes.cnpq.br/7208583740382050 

2 ERIKA MARIA MAGALHÃES 

ÁVILA DE ARAÚJO 

A construção de um discurso jurídico-sociológico em Gilberto Freyre: 

elementos para uma concepção humanista do direito 

http://lattes.cnpq.br/2263120321154839 

3 CHARLES DE SOUSA TRIGUEIRO Portadores de necessidades especiais e a efetividade do princípio da 

busca do pleno emprego: o trabalho como princípio educativo 

http://lattes.cnpq.br/7103857373033198 

4 ANNA MAYRA ARAÚJO TEÓFILO Da "Metodologia do Ensino Jurídico" à Justiça Restaurativa: por uma 

proposta democrática e educacional de reforma da Justiça Criminal 

http://lattes.cnpq.br/4275125450295759 

 IVISON SHELDON LOPES 

DUARTE 

Justiciabilidade dos direitos sociais no judiciário paraibano http://lattes.cnpq.br/5118965254807894 

 

LINHA 2 - INCLUSÃO SOCIAL, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DDHH 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

1 Philippe Cupertino Salloum e Silva Direito fundamental à moradia, política públicas habitacionais e a 

função social da cidade: desafios e impactos do Programa Minha 

Casa Minha Vida na microrregião do Seridó Ocidental Paraibano 

http://lattes.cnpq.br/4372251037464545 

2 Renata Martins Domingos Direito à proteção social e o programa bolsa família: um 

paradoxo entre a universalidade dos direitos sociais e a 

focalização eletiva do programa 

http://lattes.cnpq.br/3250203072167723 

3 Erica Simone Barbosa Dantas A judicialização como instrumento para a garantia do acesso e 

efetivação do direito à saúde: conquistas, limites e desafios 

http://lattes.cnpq.br/7416918799785298 

 Mayara do Nascimento e Silva A atuação do ministério público na efetivação e no fortalecimento 

dos direitos humanos de menores infratores no estado da Paraíba 

http://lattes.cnpq.br/2238136216454308 

5 Bruno Calife dos Santos Ativismo judicial e direitos humanos, mais uma trincheira de 

proteção 

http://lattes.cnpq.br/7002070708292516 

 

 



LINHA 3 - GÊNERO E DIREITOS HUMANOS 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

1 Samantha Nagle Cunha de Moura Violência sexual contra mulheres em conflitos armados: desafios e 

perspectivas da jurisdição internacional 

http://lattes.cnpq.br/3482341440598209 

2 Cárita Chagas Gomes Pilares do estado de direito no Brasil pós-redemocratização: uma 

análise neoinstitucional a partir do movimento feminista 

http://lattes.cnpq.br/6004877576115524 

3 Mariana Barreto Nóbrega de 

Lucena 

Representações sociais do feminismo e das feministas em mulheres 

vítimas de violência acolhidas pelo Centro de Referência Ednalva 

Bezerra 

http://lattes.cnpq.br/5614591375637356 

4 Camilla Guedes Pereira Pitanga 

Santos 

Violência contra as mulheres - implicações práticas e jurídicas da Lei 

Marinha da Penha em João Pessoa - PB 

http://lattes.cnpq.br/7273695250321376 

5 Alana Lima de Oliveira Uma análise sobre a identidade (da) travesti no mercado de trabalho 

a partir do documentário "Amanda e Monick" 

http://lattes.cnpq.br/0807057148552156 

 

DIREITO ECONÔMICO 

LINHA 1 - JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

1 Bradson Tiberio Luna Camelo Estratégias fiscais do estado brasileiro para o 

desenvolvimento energético sustentável: uma 

abordagem da Teoria dos Jogos aplicada ao Direito 

Econômico Tributário 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4704521D7 

 

2 Fabiano Emidio de Lucena Martins A cooperação internacional na persecução de 

crimes econômicos transnacionais: novos 

paradigmas de auxílio direto 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4751511P1 

 

3 Renovato Ferreira de Sousa Junior Norma tributária indutora como instrumento do 

direito do desenvolvimento no estado da Paraíba 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4436077A6 

 

4 Lis Pereira Maia A regulação social de biocombustíveis na matriz 

energética brasileira 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4435080P4 

5 Valéria Fernandes Pereira Direito Econômico Internacional como limite aos 

embargos petroestratégicos 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4206162T2 
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LINHA 2 - ESTADO, MERCADO E SUJEITOS SOCIAIS 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

1 Luciano Gomes Felix de Medeiros A tutela jurídica do consumidor no Brasil como fruto do 

estado social: a desconstrução do discurso neoliberal 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4244590Z6 

2 Otávio Teixeira de Carvalho Júnior A regulação econômica com conteúdo ambiental e a 

competição empresarial na economia globalizada 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4699880Z3 

3 Filipe Mendes Cavalcanti Leite Aspectos controvertidos da aplicação penal do acordo 

de leniência 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4327005E7 

4 José Fernandes do Nascimento Patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias à 

luz da proteção do comprador-consumidor 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4786227J1 

5 Larissa Fonte de Carvalho Torres O problema do superendividamento do consumidor no 

Brasil: proteção jurídica da dignidade humana versus 

tutela econômica do acesso ao crédito 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali

zacv.do?id=K4243899D3 

 

 LINHA 3 Direitos econômicos e sociais; Teorias da decisão e Sustentabilidade socioambiental 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

1 Manuela Braga Fernandes As consequências pragmático-econômicas do princípio da 

segurança jurídica: para uma resposta contra a principal crítica 

sofrida pelo Realismo Jurídico 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4331605A3 

2 Felipe de Brito Lira Souto Os fundos socioambientais como instrumentos de interação 

entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade na 

preservação dos recursos naturais 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4885700Y6 

3 Maria Zenaide Brasilino Leite 

Brito 

O meio ambiente do teletrabalho: o impacto das modificações 

tecnológicas no ambiente laboral do trabalhador brasileiro, 

suas implicações, proteção e responsabilidade 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4460462A9 

4 Daniel Ferreira de Lira A regulação do uso dos serviços da natureza e pequenos 

municípios do litoral paraibano como vetor de 

desenvolvimento local sustentável e de justiça ambiental 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4246704Y1 

5 Sandra Maria Cavalcanti Modernidade reflexiva e evolução tecnocientífica de risco: 

estudo sobre a utilização do seguro de responsabilidade 

ambiental para prevenir e reparar danos ao meio ambiente 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiz

acv.do?id=K4205289P3 
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DOUTORADO - LINHA 1 – Direitos Sociais, Regulação Econômica e Desenvolvimento 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

9,6 Jailton Macena de Araújo A função emancipadora das políticas sociais do estado 

brasileiro: a reinvenção da assistência social pelo paradigma do 

pleno emprego 

http://lattes.cnpq.br/7244831858426121 

9,5 Fernanda Holanda de Vasconcelos 

Brandão 

Desenvolvimento socioeconômico e desjudicialização dos 

conflitos: o papel dos cursos de Direito na formação do bacharel 

para a atividade advocatícia 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visu

alizacv.do?id=K4762562Y4 

9,4 Humberto Lima de Lucena Filho Direito do trabalho e ordem econômica: o dumping social sob a 

perspectiva do direito ao desenvolvimento 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visu

alizacv.do?id=K4137156D6 

8,5 André Gomes de Sousa Alves Os arranjos institucionais da economia solidária como 

externalidade protetiva autorregulatória e vetor de 

desenvolvimento sócioeconômico 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visu

alizacv.do?id=K4245578D1 

8,16 Victor Rafael Fernandes Alves Mecanismos de controle das receitas dos royalties de petróleo 

para promoção do desenvolvimento sustentável nos municípios 

do estado do Rio Grande do Norte 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visu

alizacv.do?id=K4248247Y9 

 

DOUTORADO - LINHA 2 – Inclusão social, proteção e defesa dos DDHH 

 

NOTA CANDIDATO Projeto Lattes 

7,75 Daniel Araújo Valença Bolívia: a reinvenção democrática e o socialismo do 

século XXI 

http://lattes.cnpq.br/8171295182122890 

7,3 Ana Paula Correia de Albuquerque 

da Costa 

Direitos humanos e vida extrauterina no ordenamento 

jurídico brasileiro - por um estatuto jurídico para o 

embrião plé-implanatório 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.

do?id=K4704512Z6 

7,4 Morton Luiz Faria de Medeiros A proteção dos direitos humanos sob o véu do 

anonimato: análise da importância da denúncia anônima 

para o início da investigação deduzida em juízo e sua 

compatibilidade com o direito no Brasil 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.

do?id=K4750364Y1 

8,26 Adriana Castelo Branco de Siqueira Envelhecer sem violência: um resgate aos direitos de 

cidadania e dignidade humana do idoso 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.

do?id=K4282995E1 

7,66 Manoel Carlos Uchôa de Oliveira Direitos humanos e destruição da experiência: uma 

crítica à temporalidade do discurso jurídico 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.

do?id=K4750036P6 
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