
MESTRADO 

  

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

  

Candidato Projeto 

Clauber Santos Barros – 

ENOQUE FEITOSA 

Para uma compreensão dos direitos humanos no século XXI a partir da crítica do jovem Marx 

Cristovão Teixeira Rodrigues Silva – 

NARBAL DE MARSILAC 

O direito acima da lei: um debate sobre a criação do direito no movimento do direito alternativo, sob a 

perspectiva do realismo jurídico. 

Eduardo José de Carvalho Soares – 

ENOQUE FEITOSA 

Direito fundamental à saúde: titularidade e judicialização 

Joseane Batista Azevedo Barros – 

CREUSA BORGES 

A implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos no Ensino Médio da rede pública em 

João Pessoa – PB e seus desafios na contemporaneidade 

Luiza Oliveira Nicolau da Costa – 

CREUSA BORGES  

A importância da Educação em Direitos Humanos na perspectiva da teoria neoconstitucional do direito 

  

  

MESTRADO 

  

Direitos Humanos - Linha 2 - Inclusão social, proteção e defesa dos Direitos Humanos 

  

Candidato Projeto 

Gilvânklim Marques de Lima – 

ROBSON ANTÃO 

O direito à saúde na constituição federal de 1988 e a sua concretização mediante a interferência do poder 

judiciário: limites e parâmetros de intervenção 

Juliana Guedes Alves – 

ROMULO PALITOT 

Justiça restaurativa como novo paradigma de justiça na vara de execuções de penas alternativas de João Pessoa 

Rafaela Cavalcanti de Alcântara – 

RENATA ROLIM 

A violência institucional como obstáculo à efetivação dos direitos humanos: a relação entre o poder econômico e 

a luta pelo direito à moradia no perímetro urbano 

Sócrates Alves Pedrosa – 

ROMUL0 PALITOT 

Federalização dos crimes contra os direitos humanos: garantia ao cumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais 

Tiago Misael de Jesus Martins – 

ARMANDO ALBUQUERQUE 

Proibição do retrocesso em direitos humanos de natureza política 



Laís Marcelle Nicolau Abrantes (Obs.: 

ocupará 5ª vaga de Gênero: teve maior nota 

entre os aprovados não-classificados da área) 

– 

FREDYS SORTO 

Política Pública Alimentar: o papel do Estado brasileiro na eficácia do direito à alimentação 

  

  

MESTRADO 

  

Direitos Humanos - Linha 3 - Gênero e Direitos Humanos 

  

Candidato Projeto 

Geni Francinelle dos Santos Alves – 

EDUARDO RABENHORST 

Assédio de gênero: um estudo sobre a trajetória profissional da mulher na polícia militar da Paraíba 

Iuri Assunção Lúcio – 

RENATA ROLIM 

Cooperação internacional, gênero e direitos humanos: o fórum das mulheres do IBAS (Índia, Brasil e África do 

Sul) e as novas relações de gênero no cenário internacional. 

Luísa Laís Câmara da Rocha – 

EDUARDO RABENHORST 

“O comando é dos boys”: uma análise de reprodução do machismo entre adolescentes do sexo feminino que estão 

cumprindo medida socioeducativa de internação nas cidades do Recife/PE e João Pessoa/PB 

Maria Júlia Leonel Barbosa – 

PEDRO PARINI 

Travestis adolescentes em conflito com a lei: uma observação do duplo grau de punição 

  

  

MESTRADO 

  

Direito Econômico - Linha 1 - Justiça e desenvolvimento econômico 

  

  

Candidato Projeto 

Carlos Roberto Nascimento – 

SVEN PETERKE 

Efeitos da criminalidade econômica organizada transnacional no contexto da segurança pública do estado brasileiro 

Ely Jorge Trindade – 

FREDYS SORTO 

Garantia do direito à educação e o desenvolvimento econômico brasileiro 

Evandro de Souza Neves Neto – Ineficácia da regulação estatal na telefonia móvel e seu reflexo no judiciário: abarrotamento de 



 ANA LUISA COUTINHO demandas individuais em matéria de direitos difusos 

Herleide Herculano Delgado – 

LUCIANO NASCIMENTO 

Os fatores que distanciam a aplicabilidade dos princípios econômicos da atividade econômica: um estudo do Art. 

170, incisos II, II e IV, da Constituição Federal, à luz da justiça social 

Martha Mequíades Medeiros – 

TALDEN FARIAS 

Promoção do desenvolvimento nacional sustentável: licitações e contratações administrativos e os edifícios públicos 

verdes 

  

  

MESTRADO 

Direito Econômico - Linha 2 - Estado, mercado e sujeitos sociais: juridicidade e economicidade 

  

Candidato Projeto 

Anna Cecília Guedes de Farias Cunha - 

ERNESTO PIMENTEL 

Programa Minha Casa, Minha Vida entre o acesso à moradia pelo vulnerável social e os desafios para a higidez 

econômica do sistema 

Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega – 

MARCILIO FRANCA 

Políticas públicas e tributação indutora: reflexos da evolução da construção civil para o mercado e os agentes 

econômicos envolvidos 

Francisco de Assis Diego Santos de Souza – 

LUIZA ALENCAR 

Intervenção estatal no período de crises econômicas: estudo jurídico-econômico de instrumentos governamentais 

no Brasil e na Europa para a indução da economia entre 2008/2013 

Luiz Guedes da Luz Neto – 

 LORENA FREITAS 

Agências reguladoras: o desafio da independência frente ao risco da captura em um mundo pós-crise 

Sheyla Cristina Ferreira dos Santos - 

FERNANDO VASCONCELOS 

Superendividamento do consumidor: a contratação de empréstimos consignados por idosos e a atuação do 

ministério público em João Pessoa/PB 

  

  

MESTRADO 

  

Direito Econômico - Linha 3 - Direitos econômicos e sociais; Teorias da decisão e Sustentabilidade socioambiental 

  

  

Candidato Projeto 

Catarine Helena Limeira Pimentel – 

AUREA CECATO 

O papel do poder judiciário no equilíbrio do meio ambiente do trabalho e no desenvolvimento sustentável do país: 

um enfoque na atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região 

Iana Melo Solano Dantas – Análise da flexibilização da jornada de trabalho frente ao desenvolvimento econômico: importância e limitações 



AUREA CECATO 

Ingrid Gadelha de Andrade Neves – 

BELINDA CUNHA 

Controle de acesso aos recursos genéticos brasileiros: a biopirataria como entrave ao 

desenvolvimento socioeconômico 

Isabelli Cruz de Souza Neves – 

ROBSON ANTÃO 

Discricionariedade Judicial no arbitramento de dano moral nas ações de acidente de trabalho? 

Jeremias de Cássio Carneiro de Melo – 

LORENA FREITAS 

Compatibilização vertical das decisões judiciais: evolução e perspectivas do ordenamento jurídico brasileiro. 

Aproximação do sistema anglo-saxão e da política dos precedentes judiciais (stare decisis) 

  

   

DOUTORADO 

  

Linha 1 - Direitos sociais, regulação econômica e desenvolvimento 

  

Candidato Projeto 

Wania Claudia Gomes di Lorenzo Lima - 

CREUSA DE ARAUJO BORGES 

Meninos(as) de rua ou meninos(as) do Estado: confrontos entre as internações compulsórias, políticas públicas de 

desenvolvimento e os direitos sociais da criança e do adolescente 

Alessandra Danielle Carneiro dos Santos 

Hilário – 

MARIA LUIZA ALENCAR 

Direito à cidade: um pressuposto de cidadania rumo à efetividade jurídico-social 

Anne Augusta Alencar Leite Reinaldo – 

BELINDA CUNHA 

Assistência social e desenvolvimento: a juridicidade das políticas públicas brasileiras sob a análise 

da solidariedade intergeracional europeia 

Arnaldo Sobrinho de Morais Neto – 

ERNESTO PIMENTEL 

Repressão ao abuso do poder econômico sob a égide da nova lei de defesa da concorrência 

Marcia Glebyane Maciel Quirino – 

MARCILIO FRANCA 

Subdesenvolvimento regional: a visão furtadiana da construção brasileira do direito ao desenvolvimento 

 na última década (2003-2013) 

  

  

DOUTORADO 

  

Linha 2 - Inclusão social, proteção e defesa dos direitos humanos 



  

Candidato Projeto 

Luis Carlos dos Santos Lima Sobrinho - 

LUCIANO MARIZ MAIA. 

Controle de convencionalidade no Brasil e a efetividade das normas de direitos humanos 

Roberto Leonardo da Silva Ramos – 

 LORENA FREITAS 

Educação, trabalho e a dignididade humana: uma pesquisa sobre as vocações teóricas das dissertações do 

PPGCJ/UFPB 

Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior - 

ENOQUE FEITOSA 

O judiciário descolonizado e os direitos humanos: o pensamento descolonial e a práxis dos direitos humanos no 

Brasil 

Duina Mota de Figueiredo Porto – 

ROBSON ANTÃO 

Dignidade da pessoa humana, poliamor e estatização de afetos 

Adriano Mesquita Dantas – 

GUSTAVO RABAY 

Proteção judicial contra omissão legislativa inconstitucional através do controle difuso inominado: um 

instrumento mais democrático e menos formal para a efetivação dos direitos fundamentais trabalhistas 

  
 


