
 
PROJETOS DE PESQUISA DE 2015 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE DIREITO 

Estarão abertas, no período de 11 de maio à 21 de maio de 2015, das 19 às 21 horas, na Secretaria do 

Curso de Direito, as inscrições para participação nos Projetos de Pesquisa abaixo discriminados: 

1) Título: DIREITO DE FAMÍLIA CONTEMPORÂNEO: A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

NA COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS FAMILIARES.  

Pesquisador/docente: Marcia Maria Menin 

Objetivo: Analisar os principais aspectos do direito de família contemporâneo com a finalidade de 

verificar se os tribunais concedem suas decisões a partir da ordem principiológica constitucional, 

principalmente no que tange o Principio do Melhor Interesse da Criança. A partir do estudo do 

ordenamento jurídico, da doutrina, da jurisprudência, das demandas propostas pelo Centro Judiciário 

de Resolução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) das Faculdades Integradas Padre Albino e pela 

participação nas Oficinas de Pais, o grupo irá analisar os conflitos familiares e sua forma de 

composição, sob o viés do direito de família contemporâneo, de modo a avaliar a eficácia da 

composição de conflitos.  

2) Título: DIREITOS HUMANOS E ARTE: INTERSECÇÕES PARA A COMPREENSÃO DO FENÔMENO 

JURÍDICO E PARA A AMPLIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ENSINO DO DIREITO E DA PRÁTICA 

JURÍDICA. 

Pesquisador/docente: Ana Paula Polacchini de Oliveira e Maria Silvia Aza 

Objetivo: Analisar possíveis contribuições que literatura e cinema possam oferecer para a 

compreensão dos direitos humanos, para a sua aplicação e para o ensino dessa disciplina; bem como 

promover uma aproximação entre o universo jurídico e o cotidiano. Para tanto os objetivos da 

pesquisa se voltam para o debate sobre os direitos fundamentais como direitos humanos e o modo 

como são positivados no texto de 1988, conceituados, ensinados e tradicionalmente aplicados. O 

grupo irá pesquisar cinema e literatura e compreender elementos à eles pertinentes que sejam 

necessários para que sejam utilizados como ferramentas de aplicação e de estudo do direito. Ao fazê-

lo o grupo irá discutir metodologias de análise do direito à partir da arte.  

3) Título: PRINCIPAIS INOVAÇÕES DO PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SUA 

REPERCUSSÃO NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  

Pesquisador/docente: Alexandre Fontana Berto e Kleber Henrique Saconato. 

Objetivo: Promover um levantamento sistemático das inovações do novo Código de Processo Civil e 

analisar os mecanismos processuais presentes na nova regulação, sob o viés da proteção de direitos 

materiais fundamentais. Para tanto,  pretende promover um estudo compreensivo, reflexivo e crítico 

da tutela jurisdicional prevista na mencionada lei e que tenha por fundamento a proteção máxima aos 

direitos fundamentais e à pessoa humana. 



 
4) Título: MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM COMO CONDICIONANTES DA CIDADANIA  

Pesquisador/docente: Donizett Pereira e Beatriz Trigo 

Objetivo: Analisar a problemática do acesso à justiça e o modo como as formas alternativas de 

composição de conflitos se insere nesse contexto e na tratativa do novo Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, o grupo pretende identificar os principais fatores apontados na doutrina e 

jurisprudência para o tempo de demora na prestação jurisdicional, e descrever as consequências 

sociais da atuação deficiente do Poder Judiciário e sua implicação para o amplo exercício da cidadania. 

Pretende-se ainda apontar as soluções disponibilizadas atualmente como método alternativo de 

composição de litígios, sua viabilidade, extensão, aplicabilidade, utilização pela jurisprudência e 

pertinência com o novo Código de Processo Civil.  

5) Título: FILIAÇÕES PLURAIS: O NOVO MODO DE VIVENCIAR A O VINCULO PATERNO-FILIAL   

Pesquisador/docente: Marcia Maria Menin e Marcelo Truzzi Otero  

Objetivo: analisar as novas formas de composição do vinculo paterno-filial tendo como referência 

decisões que concedem efetividade ao Principio da Afetividade bem como ao Principio do Melhor 

Interesse da Criança. A partir do estudo do ordenamento jurídico, da doutrina e jurisprudência, o 

grupo irá analisar o tema proposto, bem como identificar as demandas referentes ao direito parental 

propostas pelo Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) das Faculdades 

Integradas Padre Albino e descrever o posicionamento do Poder Judiciário do município de Catanduva 

e do Tribunal de Justiça do Estado no que se refere às demandas que se referem à desconstituição de 

vínculos parentais registrais ou àquelas que visam a simples busca pela identidade genética e a 

tendência de desbiologização do vinculo paterno-filial. 

 

   

        Catanduva, 8 de maio de 2015. 

 
Dr. Luís Antonio Rossi 
Coordenador do Curso  


