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ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

O interessado em cursar uma ou mais atividades complementares deve comparecer ao primeiro 

encontro da oferta de interesse. As datas e horários de início das aulas estão descritas neste 

Caderno de Atividades Complementares 2022/02 e, também, no Quadro de Atividades 

Complementares. 

O aluno que não comparecer ao encontro inaugural, não será inscrito na oferta de interesse. 

Para as atividades on-line há necessidade de prévia inscrição, por meio dos links indicados na 

descrição de cada oferta. 

DINÂMICA DA PRIMEIRA AULA 

Na ocasião do primeiro encontro, o professor apresentará a proposta da sua atividade, 

conferindo destaque ao seu conteúdo programático e metodologia de avaliação (se houver). O 

objetivo desses esclarecimentos prévios é evitar que alunos desistam das atividades ao longo 

do semestre, sob alegação de que não correspondem às suas expectativas. A desistência 

prejudica o planejamento do professor e impede que outros alunos interessados preencham a 

vaga abandonada e ingressem na atividade após o início das aulas. 

Ao final da primeira aula, o professor fará uma consulta aos alunos presentes, a título de 

confirmação daqueles que efetivamente desejam cursar a atividade. 

Caso a demanda supere a oferta de vagas da atividade, o professor promoverá a seleção dos 

alunos que irão cursá-la, aplicando os critérios que julgar mais adequados.  

A relação nominal dos alunos selecionados será encaminhada, pelo professor, à Coordenação, 

logo após o término da primeira aula. 

Havendo disponibilidade do professor e interesse dos alunos remanescentes, a Coordenação 

avaliará a possibilidade de abertura de uma segunda oferta das disciplinas com demanda 

suficiente para a constituição de uma nova turma.  

Os cursos de curta duração, por razões lógicas e operacionais, terão suas atividades iniciadas já 

no primeiro encontro. 
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CONSEQUÊNCIAS DO ABANDONO DE UMA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

O aluno que acumular um número de faltas superior a 25% das aulas previstas, caracterizará o 

abandono da atividade complementar.  

Esse abandono impedirá o aluno de cursar atividades complementares da mesma natureza no 

semestre seguinte. 

  

Vitória, 16 de agosto de 2022. 

 

Ricardo Goretti Santos 

Diretor Acadêmico da FDV 

 

 

Ivana Bonesi Rodrigues Lellis 

Coordenadora Adjunta do Curso de Direito da FDV 
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DE - DIREITO FINANCEIRO 
 

APRESENTAÇÃO: 

A Constituição da República Federativa do Brasil aponta como objetivos fundamentais, dentre 
outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades 
sociais e a promoção do bem de todos. São eles reflexos do próprio primado do interesse 
público, que norteia e justifica toda a atuação estatal, para cuja consecução, deve o Estado 
alocar os recursos disponíveis de maneira programada, com a participação direta ou indireta da 
própria sociedade. Ademais, como as necessidades humanas são ilimitadas, contrariamente aos 
recursos financeiros destinados a atendê-las, impõe-se não apenas a delimitação concreta das 
prioridades, mas, sobretudo, um planejamento e o custeio da execução das ações estatais de 
modo responsável e eficiente. Como assevera Marcus Abrahan, “não basta arrecadar o 
necessário de forma equitativa e equilibrada. A administração de tais recursos deve ser feita de 
forma eficiente [...] sua aplicação precisa ser realizada criteriosamente para que se possa 
atender às necessidades públicas da maneira mais ampla e satisfatória possível” (ABRAHAM, 
Marcus. Curso de direito financeiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).  

É nesse contexto que surge o Direito Financeiro como um conjunto de normas jurídicas que 
disciplina a atividade financeira do Estado. Por ele destacam-se as normas referentes à 
elaboração do orçamento público, o planejamento orçamentário de médio e longo prazo, as 
regras referentes à captação de receitas e realização das despesas, bem como as que 
implementam a responsabilidade fiscal.  

A sua inquestionável importância se manifesta no extenso tratamento da matéria na 
Constituição, consequência do próprio escopo fundamental das suas normas.  
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 8º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Ricarlos Almagro  

Advogado. Professor da FDV. Ex-Procurador Federal. Ex-Juiz Federal. 
Mestre em Argumentação Jurídica (Universidade de Alicante – Espanha). 
Doutor em Direito Público (PUC-MG). Doutor em Filosofia (UFRJ).  
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas  
Data de início: 15/08/2022 
Dia da semana: segunda-feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 13 
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DE - DIREITO ELEITORAL 
 

APRESENTAÇÃO: 

Direito Eleitoral. Princípios do Direito Eleitoral. Sistema Representativo. Justiça Eleitoral. 
Ministério Público Eleitoral. A legislação brasileira sobre o tema. Partidos Políticos. Da 
Elegibilidade e Inelegibilidade. Das Coligações. Das Convenções para a escolha de candidatos. 
Do Registro de candidatos. Da arrecadação e da aplicação de recursos nas Campanhas Eleitorais. 
Da Prestação de Contas. Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais. Da Propaganda Eleitoral. Do 
Direito de Resposta. Das Mesas Receptoras. Da fiscalização das Eleições. Das Condutas Vedadas 
aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais. Dos procedimentos sancionadores do abuso de 
poder. Dos Recursos em Matéria Eleitoral. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 3º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Daury Cesar Fabriz  

Daury Cesar Fabriz. Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela 
Faculdade de Direito da UFMG. Professor da FDV graduação e pós-
graduação “stricto sensu” em Direitos e Garantias Fundamentais. 
Advogado. 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas  
Data de início: 16/08/2022 
Dia da semana: terça-Feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 12 
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DE - LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 
 

APRESENTAÇÃO: 

Atualmente é notória a relevância da Legislação Penal Especial, sobretudo em virtude 
do fenômeno de expansão do direito penal e da enorme quantidade de leis penais que 
extrapolam os limites estabelecidos pelo Código Penal. Assim, o curso seleciona algumas 
das mais importantes leis no campo penal e possui como objetivo principal estudar as 
Leis Penais Especiais e sua relação com os princípios norteadores do Direito Penal, bem 
como definir a Política Criminal instituída na legislação extravagante. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 6º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Raphael Boldt de Carvalho 

Pós-Doutorado em Criminologia pela Universität Hamburg, com bolsa de 
estudos concedida pelo DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). 
Doutor e Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de 
Direito de Vitória (FDV/ES) com estágio doutoral realizado na Johann 
Wolfgang-Goethe Universität/Frankfurt am Main. Pesquisador visitante junto 
ao Instituto para Ciências Criminais e Filosofia do Direito (Institut für 
Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie) da Universidade de Frankfurt 
e ao Instituto Max Planck de História do Direito Europeu (Max-Planck-Institut 

für europäische Rechtsgeschichte). Professor da FDV. Advogado criminalista. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas  
Data de início: 16/08/22 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 17h às 18h40 
Local: sala 11 
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DE - DIREITO MARÍTIMO E PORTUÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO: 

O curso oferecido tem como objetivo fornecer aos alunos noções gerais sobre o Direito 
Marítimo e Portuário à luz das normas internas e internacionais. Da exploração do porto público 
e privado e suas instalações, das funções dos operadores portuários, do órgão Gestor de Mão 
de Obra Avulsa – OGMO e a analise da legislação portuária. Do direito marítimo e da navegação 
e da proteção do meio ambiente marinho. Analise dos espaços marítimos, plataforma 
continental, Amazônia azul. A função do Tribunal Marítimo. Classificação de navios. Bandeiras 
de Conveniência. Convenção das Naçoes Unidas Sobre Direito do Mar.  
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 3º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Marcelo Fernando Quiroga Obregón 
 

Doutor em Direito e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito - 
FDV. Mestre em Direito Internacional e Comunitário pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Especialista em Política 
Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 
Coordenador Acadêmico do curso de Especialização em Direito Marítimo e 
Portuário da FDV. Professor de Direito Internacional e Direito Marítimo e 
Portuário nos cursos de graduação e pós-graduação da FDV.   

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas  
Data de início: 17/08/2022 
Dia da semana: quarta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 10 
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DE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO RGPS (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL) 
 

APRESENTAÇÃO: 

A disciplina de Direito Previdenciário é voltada para o estudo do Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS (segurados vinculados ao INSS) e visa o estudo da seguridade social: conceito, 
histórico e princípios, quem são os segurados, como é o custeio da Previdência Social, como é o 
salário de contribuição, quais são os benefícios previdenciários, prazo de carência dos 
benefícios, cálculos e forma de cumulação de benefícios.  
 
A disciplina possui relevância, já que atinge todos aqueles que são segurados do INSS no Brasil. 
Engloba direitos relacionados a idosos, mulheres, incapacitados, deficientes, em busca de uma 
garantia de igualdade formal e material. Para fins de prova da OAB, a disciplina foi incluída na 
2ª fase, sendo relevante também por esse motivo.  O tema foi impactado por recentes 
alterações após Emenda Constitucional 103/2019, e mudança da IN 128/2022, logo, 
imprescindível estudo sobre atualizações.  
 
Como objetivos da disciplina, podemos citar:  
 

Conhecer as origens do Direito da Seguridade Social, diferenciando a assistência, a 
previdência e saúde, além de conhecer os diversos regimes de previdência, 
especialmente o RGPS, e formas de custeio.  

 

Conhecer os diversos segurados do RGPS, sejam eles obrigatórios ou facultativos, bem 
como quando a qualidade de segurado pode ser perdida ou mantida, qual o prazo de carência 
dos benefícios. 
 

Descrever os benefícios do RGPS, inclusive cálculos, bem como a 
possibilidade de cumulação de benefícios. 
 

Propiciar ao estudante conhecimento sobre o regramento constitucional e legal 
aplicável à previdência do servidor do RGPS.  
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 3º período. 
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DOCENTE: 

Professora:  

Aline Simonelli Moreira  

Doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV. Mestre em 
Direito Processual da UFES. Advogada sócia do Brito & Simonelli Advocacia e 
Consultoria. Advogada do Núcleo de Prática Jurídica da FDV. Professora de 
Direito Previdenciário e Prática Previdenciária da Pós-graduação da Estácio de 
Sá. Especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Trabalhista, 
Previdenciário e Administrativo. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas  
Data de início: 18/08/22 
Dia da semana: quinta-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

CCD - MÍDIA, CRIME E SISTEMA PENAL 
 

APRESENTAÇÃO 

A maioria das pessoas se informam sobre a questão da criminalidade e do sistema penal 
exclusivamente pela mídia, a qual destina grande espaço a esses assuntos. O objetivo deste 
curso é refletir sobre as relações intrincadas entre mídia, crime e sistema penal, enfatizando as 
representações sociais difundidas pela mídia sobre o crime, seus protagonistas, suas vítimas e 
sobre as agências do sistema penal. Tal reflexão importa, pois um retrato distorcido da questão 
da criminalidade produz uma série de efeitos na opinião pública: reforça estereótipos, dirige 
medo e ódio públicos para certos grupos, instaura pânicos morais, estimula respostas políticas 
“lei e ordem” e de exceção, relativiza o respeito a direitos e garantias próprios de um Estado 
Constitucional de Direito.        
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professores:  

Adriana de Oliveira Gonzaga Bisi 

Graduada em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
Mestre em Direito, na área de concentração: Teoria, Sociologia e Filosofia 
do Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutora em 
Direitos e Garantias Fundamentais na Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV). Professora de Teoria Geral de Direito na Graduação da FDV. 

 

 

Wilton Bisi Leonel. 

Graduado em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
Mestre em Direito, na área de concentração: Teoria, Sociologia e Filosofia 
do Direito, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutor em 
Direitos e Garantias Fundamentais na Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV). Professor de Ciência Política e Teoria do Estado, de Filosofia do 
Direito e de Criminologia na Graduação e na Pós-Graduação Lato Sensu da 
FDV e de Direito Penal na Universidade Federal Fluminense (UFF).     
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 8 horas 
Data de início:  29/08/22 
Dia da semana: segunda-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 9 
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CCD - ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS: NOÇÕES BÁSICAS E 
APLICAÇÕES PRÁTICAS 
 

APRESENTAÇÃO: 

Elementos necessários à atualização de débitos: noção de juros simples, juros compostos e 
correção monetária (INPC, IGP-M, Selic, etc). Critérios da lei e da jurisprudência para atualização 
de débitos judiciais: termo inicial de juros de mora e correção monetária, tipo de critério a ser 
aplicado em diversos tipos de indenização (isso eu ajudo com slides informativos). Montagem 
de planilha no Excel para atualização de débito. Análise de casos práticos e aplicação dos 
conteúdos pelos alunos. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Hellen Dionizio 
Diretora Operacional de Perícia/ Departamento Pessoal da Ábacos Assessoria Empresarial Ltda. 
Advogada habilitada. Graduação em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, 
Pós-graduação em Perícia e planejamento tributário, pós-graduada em Direito e Processo do 
Trabalho, atuação como professora de ensino técnico. Atuação em cálculos judiciais desde 2012. 
Gestora do setor de perícia contábil desde 2015 na Ábacos Assessoria Empresarial. Gestora do 
setor de Departamento Pessoal desde 2018 na Ábacos Assessoria Empresarial. Graduação em 
Curso em tecnólogo em processos gerencias. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 03/10/2022 
Dia da semana: segunda-Feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 09 
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CCD - SISTEMAS JUDICIAIS ELETRÔNICOS NA PRÁTICA: PJE, EPROC, E-SAJ e 
E-STJ 
 

APRESENTAÇÃO: 

Caro aluno, você já foi indagado em alguma entrevista de estágio se possui conhecimentos para 
efetuar protocolos no PJe? Consultar andamento de um processo na Justiça Federal? Ou até 
mesmo obter a cópia de um processo em trâmite em outro Estado? Atualmente, todos os 
profissionais do Direito precisam operar sistemas judiciais eletrônicos para distribuir petições 
iniciais, consultar andamento de processos, obter cópias dos autos e até mesmo para receber 
intimações. Além da facilidade de acesso, os sistemas judiciais eletrônicos trazem inúmeros 
benefícios a todo o público que utiliza essa ferramenta. O presente curso tem como objetivo 
apresentar aos alunos, de forma prática, as principais funcionalidades dos sistemas judiciais 
eletrônicos PJE, e-PROC, E-SAJ e E-STJ, incluindo: (i) os requisitos para a utilização do sistema; 
(ii) o protocolo de petições, com a especificação de arquivos compatíveis, tamanhos e 
programas para otimizar os protocolos; (iii) o monitoramento e o recebimento de intimações 
via painel do advogado; (iv) acesso aos autos digitais e (v) assinatura digital de documentos 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professoras:  

Paula Tardin de Castro 

Especialista em Direito Processual Civil pela PUC/MG, pós-graduanda 
em Processo do Trabalho na FDV/ES. Graduada em Direito pela 
Faculdade de Direito de Vitória. Sócia do escritório Tardin & Advogados 
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Letícia Bayer 

Especialista em Direito Empresarial pela FGV. Graduada em Direito pela 
Faculdade de Direito de Vitória. Sócia do escritório Tardin & Advogados 

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 4 horas                                               
Data de início: 17/10/2022 
Dia da semana: segunda-feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 11 
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CCD - CÍRCULO DE LEITURA E DISCUSSÃO: VOZES DE TCHERNÓBIL: CRÔNICA 

DO FUTURO, POR SVETLANA ALEKSIÉVITCH E O SERIADO CHERNOBYL, DA 

HBO. 
 

APRESENTAÇÃO: 

O presente curso tem por objetivo conhecer a literatura internacional, assim como debater 
livremente temas relevantes na história. 
O acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, ocorreu em 1986. Situada no contexto da 
União Soviética, já em crise, os gestores soviéticos mascararam a situação, expondo pessoas à 
morte por radiação nos serviços de reparo na usina. A obra busca relatos por múltiplas vozes: 
viúvas, trabalhadores e soldados, trazendo à tona os terríveis acontecimentos. 
Os debates podem tomar diversas vertentes, de questões jurídicas sobre Direitos Humanos, 
transparência, direito à informação, como discutir a obra em si, seu valor literário, sua estética 
etc. 
SVETLANA ALEKSIÉVITCH: Nasceu na Ucrânia, em 1948. Jornalista e escritora, refinou ao longo 
de sua obra uma escrita única, desenvolvida a partir de observação da realidade e ostentando 
as melhores qualidades narrativas da tradição da literatura em língua russa. Em 2015, recebeu 
o prêmio Nobel de literatura. 
 
PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor: Alexandre Campaneli Aguiar Maia  

Formado em Direito, literatura e filosofia. Mestre em teoria do direito 
pela PUC-Minas. Doutor em direito pela FDV. Professor da FDV. 
 
 
 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 18/10/22 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 10 
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CCD - PORTUGUÊS NA PRÁTICA. 
 

APRESENTAÇÃO: 

A palavra é a principal ferramenta do advogado. Por isso é necessário que o seu manuseio seja 
preciso e certeiro. Pensando nisso o curso Português na prática tem por objetivo auxiliar 
estudantes da área jurídica a entender, da forma mais natural e lógica possível, as regras 
gramaticais da Língua Portuguesa e a estrutura do texto argumentativo. Tais conteúdos 
contribuirão, sobremaneira, para uma produção textual mais eficaz, clara e objetiva.   
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 

 

DOCENTE: 

Professora:  

Elaine da Fonseca Knikkink  

Possui graduação em Letras-português pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (1999) e mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006). Atualmente é 
professora da Faculdade de Direito de Vitória. Tem experiência na área de 
Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos 
seguintes temas: comunicação, linguagem jurídica e oratória.  
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 04/10/22 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 9 
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CCD – SOCIEDADE DE DEBATES - ORATÓRIA E 
COMUNICAÇÃO: TORNE O MEDO DE NÃO MOSTRAR SEU 
POTENCIAL, MAIOR QUE SUA VERGONHA!  
 

APRESENTAÇÃO: 

O curso de oratória foi uma atividade que surgiu no coração da Sociedade De Debates da FDV 
(SDFDV) levando em consideração as dificuldades que percebemos que as pessoas enfrentam 
para se comunicar e expressar suas ideias, principalmente no setor jurídico, que exige uma boa 
capacidade comunicacional. 
 
A proposta do curso oferecido pela Sociedade de Debates é demonstrar que a oratória é um 
instrumento essencial no mercado hodierno, que não é utilizada apenas por pessoas em palcos, 
mas sim por todos diariamente, primordialmente pelos profissionais do direito. Por fim, 
objetiva-se que os alunos consigam utilizar esse instrumento na prática.  
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

ALUNA: 

 Maria Eduarda Lahas 

 
Graduanda do 8º período da Faculdade de Direito de Vitória, com 
habilidades demonstradas por realizações marcantes já no primeiro ano de 
curso. Dessas habilidades, duas podem ser destacadas, sendo elas grande 
capacidade de liderança, por meio da monitoria realizada no 2º período e 
excelente comunicação, sendo demonstrada pela entrada na diretoria da 
Sociedade de Debates da FDV já no 1º período.  
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 13/09/2022 

Dia da semana: terça-feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 14 
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CCD - CONFIGURAÇÃO SOCIETÁRIA PARA NOVOS NEGÓCIOS 
 

APRESENTAÇÃO: 

O objetivo do curso é apresentar os instrumentos básicos para a estruturação de novos 
negócios: Tipos societários mais adequados para desenvolver startups, incorporações 
imobiliárias, consórcios entre empresas, joint ventures etc. estudar as distinções mais 
relevantes entre os dois mais comuns tipos societários no Brasil (Sociedades Limitadas e 
Sociedades Anônimas), ressaltando a melhor adequação para cada espécie de 
empreendimento. Examinar diversas formas de integralização de capital e as alternativas mais 
modernas à integralização em moeda corrente. Distinguir empreendimentos comerciais 
daqueles sem-fins lucrativos, tais como ongs, associações, institutos, fundações etc. Distinguir 
sociedades de serviços/pessoas das sociedades de capital no novo contexto empresarial. O 
curso também fará incursões ao Direito Comparado, para demonstrar tendências internacionais 
e a integração comercial entre países. Também serão abordadas as operações de reorganização 
societária mais frequentes: fusão, cisão e incorporação. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 6º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Danilo de Araújo Carneiro 

Teoria - Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo 
Social Argentino (UMSA). Mestre em Educação, Administração e Comunicação 
pela Universidade São Marcos. LL.M. in International Business Law – Steinbeis-
University Berlin. Especializado em LLMM em Direito Corporativo pelo IBMEC. 
Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC. 
Advogado inscrito na OAB desde 1998. Advogado Sócio do Escritório Carneiro, 
Côgo & Dalcamin Advocacia. Professor das disciplinas Direito Processual Civil 

I e Teoria Geral do Processo, no Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC. Professor das 
disciplinas Teoria Geral do Direito Empresarial – Sociedades Anônimas e Mercados de Capitais 
pela Faculdade Estácio de Sá. Professor da disciplina de Planejamento Sucessório, no Curso de 
MBA em Gestão Tributária e Sucessória, na FUCAPE – Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa 
em Contabilidade, Economia e Finanças. Professor convidado a ministrar as disciplinas de 
Compliance e Lei Anticorrupção, e Mercado de Capitais, no Curso de Extensão Finanças 
Corporativas para Executivos, na FUCAPE – Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em 
Contabilidade, Economia e Finanças. Juiz do TRE-ES. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 13/09/2022 
Dia da semana: terça Feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 11 
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CCD - THINKING LEGAL 
 

APRESENTAÇÃO 

O programa se propõe a facilitar aos participantes a oportunidade de ampliar seu 
universo cultural, reflexão do Direito Comparado, protagonismo na aquisição de novos 
conhecimentos fora do sistema legal pátrio, desenvolvendo competências críticas e 
interpretativas.  Os encontros estão desenhados na análise de julgados de relevância 
jurídica tanto da Suprema Corte Americana, de Cortes Superiores de Estados 
Americanos quanto de uma seleção de julgados de Tribunais Superiores de países da 
tradição jurídica do Common Law. Serão oferecidas a possibilidade de vivenciar temas 
prático-teórico fundamental para aperfeiçoamento de competências e habilidades 
pertinentes à formação jurídica, com pertinência temática ao curso de Direito. Todos os 
interessados são bem-vindos, mesmo os do primeiro período, sendo o único pré-
requisito a fluência no idioma inglês, já que as aulas serão ministradas neste idioma e 
exigirá efetivo engajamento de cada participante.     
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período com fluência oral no idioma inglês. 
 

DOCENTE: 

Professor: Marco Antonio Olsen 

Bacharel em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Direito, 
na área de Direito Internacional Ambiental, na American University – 
Washington College of Law, Washington-DC- USA. Doutor em Direito pela 
Pace University – Center for Environmental Legal Studies, Nova York, USA, 
Pós-Doutor pela Univeristy of California – Hastings College of the Law, San 
Francisco, USA. Visiting Scholar na Thurgood Marshall School of Law, 
Houston, Texas e na Hastings College of the Law, San Francisco, USA. 

Professora Efetivo de Introdução ao Direito, Direito Ambiental e Direito Internacional. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 8 horas 
Data de início:  23/08/22 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 10 
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CCD - A CIÊNCIA DA FELICIDADE 
 

APRESENTAÇÃO: 

Imagine um mundo onde as pessoas são mais saudáveis, criativas, engajadas, altruístas, tomam 
melhores decisões? Esse mundo é possível e é feito de pessoas mais felizes. Pessoas felizes são 
seres humanos no seu melhor potencial. 
 
Ao mesmo tempo, estamos vivendo uma crise sem precedentes, em que nunca esteve tão difícil 
ser feliz e isso gera graves consequências econômicas, sociais e até de saúde pública. A 
depressão já é a doença mais incapacitante da atualidade. A previsão é que a partir de 2022 
entrepemos numa pandemia de saúde mental.  
 
A boa notícia é que recentemente movimentos globais de reflexão e estudos no campo da 
chamada Ciência da Felicidade, ancorada na Psicologia Positiva, apontam perspectivas para se 
mudar modelos mentais. Pesquisas consistentes nas duas últimas décadas em instituições como 
Harvard, Oxford, Cambridge, Universidade da Pensilvânia, entre outras, mostram que o 
estímulo às emoções positivas fortalece os recursos físicos, mentais, emocionais e espirituais, 
ampliando o nível constante de felicidade e bem-estar, tornando as pessoas mais resilientes e 
mais preparadas para lidar com problemas e superar adversidades. Esses estudos concluíram 
que a felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, mas como qualquer habilidade, 
requer atenção, esforço e disciplina.  
 
A vantagem? Pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial: generosos, 
altruístas, saudáveis, se relacionam melhor, mais resilientes, criativos, produtivos, engajados, 
entre outras características.  
 
E por que esse curso na FDV? De acordo com pesquisas, profissionais do direito são os 
profissionais mais infelizes. Além disso, pessoas mais felizes tomam melhores decisões, o que é 
fundamental para ser um bom profissional no Direito.  
 
Grandes universidades como Harvard, Yale, UNB já aplicam a disciplina felicidade para seus 
alunos, que tal ser a primeira instituição de ensino no ES a trazer essa visão inovadora? 
 
O objetivo do curso é ensinar, por meio de técnicas e ferramentas cientificamente comprovadas, 
como os alunos podem adquirir a habilidade de ser mais feliz. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
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DOCENTE: 

Professora:  

Flavia Rodriguez da Veiga 

Empresária e uma apaixonada por estudar e compartilhar sobre a ciência 
da Felicidade. É fundadora da startup BeHappier e da BeGroup Publicidade 
Positiva, cuja metodologia foi criada por ela. Embaixadora do Movimento 
Capitalismo Consciente no ES, Flávia compartilha seu conhecimento em 
palestras nacionais e internacionais como o TEDx, na sua coluna na Rádio 
BandNews e nas turmas de MBA da Universidade de Velha. Flavia é 
publicitária, pós graduada pela FGV, certificada pela Harvard Business 

School em Geração de Valor Compartilhado, pela Universidade de Yale na Ciência do Bem-estar, 
pela Universidade de Berkeley em Princípios da Felicidade e Felicidade no Trabalho,  pela PUC-
RS em Psicologia Positiva, Ciência do bem-estar e Autorrealização, e INSEAD em Singapura por 
Empreendedorismo feminino para negócios de alto impacto social. Recebeu diversos prêmios, 
dentre eles a Comenda Maria Ortis pelo seu trabalho com Causas na publicidade e o Action 
Responsible no Cannes Lions Creativity Festival. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 6 horas  
Data de início: 05/10/22 
Dia da semana: quarta-feira 
Horário: 9h40 às 11h20  
Local: sala 26 
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CCD - ORATÓRIA: TÉCNICAS PARA FALAR EM PÚBLICO. 
 

APRESENTAÇÃO: 

Tanto os estudantes quanto os profissionais da área jurídica têm a consciência da importância 
dos benefícios de uma boa oratória. Isso porque sabem que precisam enfrentar constantemente 
situações de pressão tais como: apresentar trabalhos, fazer sustentações orais, fazer audiências, 
isso para citar apenas algumas delas. Sendo assim, não há alternativa: para se sair bem no 
âmbito acadêmico ou profissional o advogado precisa falar bem. É uma habilidade tão 
importante que, sem ela, não é possível valorizar tudo o que se aprendeu estudando ou 
trabalhando. É preciso lembrar ainda que somente por meio de uma oratória eficiente e bem 
aplicada é possível conseguir persuadir o seu público e, assim, alcançar o seu objetivo. 
Dentro desse contexto o curso Oratória: técnicas para falar em público é indicado para 
estudantes e profissionais que necessitem desenvolver suas habilidades em falar e fazer 
apresentações em público. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professora:  

Elaine da Fonseca Knikkink  
 

Possui graduação em Letras-português pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (1999) e mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006). Atualmente é 
professora da Faculdade de Direito de Vitória. Tem experiência na área de 
Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos 
seguintes temas: comunicação, linguagem jurídica e oratória.  
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 17/08/22 
Dia da semana: quarta-feira 
Horário: 9h40 às 11h20 
Local: sala 26 
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CCD - ORATÓRIA DE CONVENCIMENTO NEGOCIAL E CONSTRUÇÃO DA 
IMAGEM PROFISSIONAL. 

APRESENTAÇÃO 

A realidade em que vivemos exige que o profissional aperfeiçoe habilidades que vão além do 
conhecimento técnico e doutrinário de sua área do saber, realizando uma verdadeira 
interdisciplinariedade. Dessa maneira, a forma de se expressar e colocar em prática a sua ideia 
ou a sua visão sobre um fato é crucial. A oratória é, sem dúvidas, uma das principais e mais 
visadas habilidades no mercado de trabalho, independente se for público ou privado. 
 
Para além disso, situações familiares, do cotidiano, exigem que o poder de convencimento e de 
diálogo sejam constantemente exercidos. 
 
Junto a isso, temos a nossa imagem profissional, como somos enxergados pelos clientes, 
parceiros de trabalho, familiares e amigos. A imagem é um ponto de extrema importância para 
a transferência de credibilidade ao nosso interlocutor e a quem queremos transmitir nossa 
mensagem. 
 
Desta maneira, queremos com exemplos práticos, simulações e estudo de casos passar algumas 
ferramentas que levarão aos participantes desse curso um aprimoramento pessoal e 
profissional. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Aylton Trancoso Dadalto  
Advogado (FDV), pós-graduação em Gestão Pública (FDV), Pós- 
graduação em Direito Público (Faculdade Cers). Foi Gerente de 
Parcerias Público-Privadas na Prefeitura de Vitória entre julho de 
2021 – Junho de 2022. Atualmente é Presidente do Conselho 
Municipal de Segurança Urbana do Município de Vitória-ES e 
Assessor Adjunto na Secretaria de Governo na Prefeitura 
Municipal de Vitória. Foi Diretor Jurídico do Clube Alvares Cabral 

por 6 anos, Presidente da Federação de Tênis do Estado do Espírito Santo e Vice-Presidente da 
Associação de Moradores da Praia do Canto por 3 anos. Coordenação de diversos projetos 
políticos e prestação de serviço para campanhas em diferentes setores da sociedade. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas 
Data de início: 24/08/2022 
Dia da semana: quarta-feira 
Horário: 11h30 às 12h40  
Local: sala 9 
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CCD - DIREITO, BRANDS, INOVAÇÃO & STARTUPS: PRÁTICAS JURÍDICAS NA 
ERA DO ESG 
 

APRESENTAÇÃO: 

O objetivo principal do curso é aproximar os (as) alunos(as) das demandas reais do mercado, 
sob a ótica do ESG (Environmental, Social and Governance). Para tanto, como desdobramentos 
específicos, o curso terá como finalidade trazer uma reflexão para os (as) alunos(as) sobre a 
importância do empreendedorismo na vida, o papel das empresas, a importância e influência 
das marcas, a dinâmica da estratégia de publicidade, o universo das startups e os tipos de 
negócios existentes no nosso cotidiano.  
O Curso de Extensão propõe-se mostrar que uma pessoa formada em direito, estrategicamente, 
não deve restringir-se ou limitar-se a ciência jurídica, mas ir além dela, investindo em outras 
áreas do conhecimento capazes de impulsionar habilidades sociocorpotamentais e 
competências para a nova dinâmica de mercado. O sistema econômico moderno sofreu uma 
transformação diante nas novas exigências e necessidades da sociedade mundial, tanto que 
vivencia-se a ERA do ESG (Environmental, Social and Governance). O ESG surge de um novo 
entendimento da sustentabilidade empresarial, onde as empresas buscam gerar mais impactos 
positivos na humanidade.  
Diante de novos desafios, novos ramos do direito surgem e o trabalho para com eles, exigem do 
profissional uma maior dinâmica e criatividade.  
É papel de qualquer profissão empreender. O tradicional também precisa acompanhar as 
vertentes do novo. Por isso, fundamental compreender esta nova dinâmica de mercado para a 
construção de uma carreira profissional sustentável e inovadora para o enfrentamento dos 
desafios da vida.  
Neste contexto, o curso será realizado em 08 encontros, intercalando com aulas teóricas-
expositivas (com foco na participação discente), com atividades práticas, bem como indicação 
de artigos e livros de apoio para aprofundamento do tema. Além disso, serão convidados 
profissionais empreendedores das áreas do Direito, Startups, Inovação, Marketing e da área do 
ESG, que irão relatar suas experiências, apresentando os desafios e as escolhas que contribuíram 
para a formação empreendedora.  
Assim, o Curso de Extensão quer demonstrar que o empreendedorismo está intrínseco no dia-
a-dia de qualquer pessoa, inclusive do profissional do Direito, e que existem um universo de 
ferramentas que servirão de ajuda e guia para nossas escolhas e exercitar as modalidades 
existentes. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos da EDV Jr. E do LINO-JUS. 
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DOCENTE: 

Professores:  

Alessandra Lignani  de Miranda Starling e Albuquerque 

Professora de Direito Empresarial da FDV.  Doutoranda em Direitos e 
Garantias Fundamentais. Mestre em Direito Empresarial. Advogada 
atuante na área Empresarial. Mentora de Carreira e Coach Life and 
Professional.  

 

 

 

Rhiani Salamon Reis Riani 
 

Professor de Direito Ambiental da FDV. Advogado na área de 
Desenvolvimento Sustentável Corporativo. Gestor de conflitos. 
Doutorando em Direito Ambiental Internacional. Mestre em Direito 
Ambiental. Especialista em Mediação e Arbitragem. Especialista em Direito 
Marítimo e Portuário. Mediador e CyberMediador Certificado.  

  
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 12 horas  
Data de início: 18/08/2022 
Dia da semana: quinta-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 9 
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CCD - OFICINA DE NEGOCIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONTRATOS 
 

APRESENTAÇÃO: 

O curso foi desenvolvido para viabilizar um panorama geral do papel do advogado consultivo no 
âmbito das negociações e na elaboração do instrumento jurídico apto a formalizá-las. Foram 
consideradas, para tanto, as diferentes realidades do Mercado Tradicional e do Mercado de 
Tecnologia, Inovação e Startups. Ao longo do curso, serão abordados os seguintes temas: (i) O 
papel do advogado no Consultivo Empresarial; (ii) Análise de Cenário: Entendendo o negócio do 
seu cliente; (iii) Mercado Tradicional x Tecnologia, Inovação e Startups; e, (vi) Topologia 
Contratual: Preliminares, Estrutura e Principais Cláusulas. Tais temas terão o objetivo de 
construir um pensamento contratual cadenciado e bem estruturado para, ao final, simularmos 
a elaboração de 3 (três) instrumentos jurídicos que refletirão a solução para um caso concreto 
apresentado e discutido em sala de aula: (a) Case 1 (PBL): Elaboração de Contrato de 
Industrialização e Fornecimento de Mercadorias; (b) Case 2 (PBL): Elaboração de Contrato de 
Licença de Uso de Software; (c) Case 3 (PBL): Elaboração de Contratos de Stock Option e Vesting. 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Mauro Massucatti Netto 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e, 
durante a graduação, dediquei meus estudos à área do Direito 
Digital, principalmente em Contratos e Crimes Cibernéticos. Em 
2017 me Pós-Graduei (LL.M) em Direito Empresarial pela FGV e, 
em novembro de 2018, alcancei o grau de Mestre em Direito 
Empresarial na Ordem Econômica Brasileira e Internacional pela 
Faculdade Milton Campos. Amante da tecnologia e da inovação, 

prestei consultoria jurídica "In House" para a Start You Up Accelerator de Dezembro de 2012 à 
Março de 2015 durante 2 ciclos de aceleração exclusivos da aceleradora e 3 Batchs de 
Aceleração do Programa Start-Up Brasil, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), no âmbito do qual fui organizador dos 3 editais submetidos durante meu 
período na empresa, e coordenador responsável pela empresa frente aos órgãos 
governamentais envolvidos. Trabalhei durante esse tempo com aproximadamente 84 startups 
que foram aceleradas, fazendo todo processo de análise de risco jurídico, estruturação mínima 
do processo de compliance, criação de toda gama de contratos necessários ao funcionamento 
dessas e intermediação/negociação de investimentos. Fui instrutor do SEBRAEUP de Cachoeiro 
de Itapemirim no ano de 2014 e do SEBRAEUP de Vitória/ES nos anos de 2015, 2016 e 2017 - O 
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SEBRAEUP é uma iniciativa de educação empreendedora para Startupers de todo Estado do 
Espírito Santo, e a cadeira ocupada por mim foi de 'Instrumentos Jurídicos', 'Questões Legais 
para Startups' e 'Oratória e Pitch'. Também fui avaliador do Sinapse da Inovação durante os anos 
de 2017 e 2018 nos Programas Espírito Santo e Santa Catarina, nas 3 fases de ambos, onde tive 
a oportunidade de analisar um 
total de 300 propostas. Em 2018 e 2019 fui listado pela Associação Brasileira de Startups (ABS) 
como advogado que se relaciona com Startups na categoria apoio jurídico e em 2021 publiquei 
o livro "Startups e Aceleradoras – Das origens à crítica dos Paradigmas Socioeconômicos e 
Jurídicos Antiempreendedores no Brasil" pela Editora Neo21. Desde 2019, atuo como advogado 
no consultivo da FASS e atualmente ocupo a função de Head de Empresarial, Contratos, 
Societário e Consultor Estratégico de Tecnologia e Sistemas para Implementação da LGPD. Além 
disso, também atuo na Comissão de Startups, Proteção de Dados e Inovação da OAB/ES, sou 
Cofundador do Legal Hackers, capítulo de Vitória-ES e Certificado em Operações de Fusões e 
Aquisições pelo Curso Prático de Arbitragem (CPA). 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 15/09/2022 
Dia da semana: quinta-feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 11 
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CCD - RELAÇÕES SOCIETÁRIAS E CONTRATOS DE INVESTIMENTO 
 

APRESENTAÇÃO: 

O curso foi desenvolvido para viabilizar uma imersão dos alunos no contexto das relações 
societárias e dos instrumentos jurídicos, preliminares e definitivos, mais utilizados nas 
operações de investimento. Ao longo do curso, os instrumentos adiante relacionados serão 
abordados desde a sua concepção, utilidade e peculiaridades a fim de que o aluno possa 
compreender quando e como utilizá-los: (i) Acordo de Confidencialidade e Não Competição; (ii) 
Carta de Intenções; (iii) Memorando de Entendimento; (iv) Contrato de Investimento Anjo; (v) 
Mútuo Conversível em Ações; (vi) Sociedade em Conta de Participação; (vii) Compra e Venda de 
Ações; (viii)Trespasse Empresarial; (ix) Acordo de Sócios. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 

 

DOCENTE: 

Professor:  

Mauro Massucatti Netto 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e, 
durante a graduação, dediquei meus estudos à área do Direito 
Digital, principalmente em Contratos e Crimes Cibernéticos. Em 
2017 me Pós-Graduei (LL.M) em Direito Empresarial pela FGV e, 
em novembro de 2018, alcancei o grau de Mestre em Direito 
Empresarial na Ordem Econômica Brasileira e Internacional pela 
Faculdade Milton Campos. Amante da tecnologia e da inovação, 

prestei consultoria jurídica "In House" para a Start You Up Accelerator de Dezembro de 2012 à 
Março de 2015 durante 2 ciclos de aceleração exclusivos da aceleradora e 3 Batchs de 
Aceleração do Programa Start-Up Brasil, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), no âmbito do qual fui organizador dos 3 editais submetidos durante meu 
período na empresa, e coordenador responsável pela empresa frente aos órgãos 
governamentais envolvidos. Trabalhei durante esse tempo com aproximadamente 84 startups 
que foram aceleradas, fazendo todo processo de análise de risco jurídico, estruturação mínima 
do processo de compliance, criação de toda gama de contratos necessários ao funcionamento 
dessas e intermediação/negociação de investimentos. Fui instrutor do SEBRAEUP de Cachoeiro 
de Itapemirim no ano de 2014 e do SEBRAEUP de Vitória/ES nos anos de 2015, 2016 e 2017 - O 
SEBRAEUP é uma iniciativa de educação empreendedora para Startupers de todo Estado do 
Espírito Santo, e a cadeira ocupada por mim foi de 'Instrumentos Jurídicos', 'Questões Legais 
para Startups' e 'Oratória e Pitch'. Também fui avaliador do Sinapse da Inovação durante os anos 
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de 2017 e 2018 nos Programas Espírito Santo e Santa Catarina, nas 3 fases de ambos, onde tive 
a oportunidade de analisar um 
total de 300 propostas. Em 2018 e 2019 fui listado pela Associação Brasileira de Startups (ABS) 
como advogado que se relaciona com Startups na categoria apoio jurídico e em 2021 publiquei 
o livro "Startups e Aceleradoras – Das origens à crítica dos Paradigmas Socioeconômicos e 
Jurídicos Antiempreendedores no Brasil" pela Editora Neo21. Desde 2019, atuo como advogado 
no consultivo da FASS e atualmente ocupo a função de Head de Empresarial, Contratos, 
Societário e Consultor Estratégico de Tecnologia e Sistemas para Implementação da LGPD. Além 
disso, também atuo na Comissão de Startups, Proteção de Dados e Inovação da OAB/ES, sou 
Cofundador do Legal Hackers, capítulo de Vitória-ES e Certificado em Operações de Fusões e 
Aquisições pelo Curso Prático de Arbitragem (CPA). 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Data de início: 27/10/2022 
Dia da semana: quinta-feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 11 
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CCD – GESTÃO ELEITORAL E POLÍTICA (CONHECENDO A GESTÃO POLÍTICA 
E O DIREITO ELEITORAL) 

APRESENTAÇÃO 

O que se pretende com este curso de curta duração é trazer aos participantes o conhecimento 
de como funciona a gestão dentro da política, tanto no legislativo quanto no executivo, e, 
também, o conhecimento do direito eleitoral para uma gestão de campanha. 
 
Oportunizaremos o conhecimento prático de como funciona a construção de uma campanha 
eleitoral e, neste sentido, a importância de um profissional do direito no projeto de disputa de 
votos. 
 
Além disso, vamos expor quais são as restrições normativas em relação à campanha eleitoral. 
Ademais, abordaremos as funções que os chefes do executivo exercem; como se portam os 
funcionários públicos de primeiro escalão; como funciona tramitação de projetos de lei; os 
meandros de uma articulação política, desde o período de pré-campanha até o período pós- 
eleição. 
 
Nesse sentido, tem-se a importância de conhecer, também, quais são as competências de cada 
instituição do legislativo e do executivo nos três âmbitos da federação. 
 
Trataremos com exemplos e situações que simulam a prática do dia a dia da gestão pública e das 
ações políticas. Cada aluno terá a oportunidade de demonstrar um plano de gestão para os 
avaliadores. 
 
Demonstraremos como um projeto de investimento de políticas públicas e execução é retirado 
do campo das ideias e colocado em prática para a realidade da sociedade. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
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DOCENTE: 

Professor:  

Aylton Trancoso Dadalto  
Advogado (FDV), pós-graduação em Gestão Pública (FDV), Pós- 
graduação em Direito Público (Faculdade Cers). Foi Gerente de 
Parcerias Público-Privadas na Prefeitura de Vitória entre Julho de 
2021 – Junho de 2022. Atualmente é Presidente do Conselho 
Municipal de Segurança Urbana do Município de Vitória-ES e 
Assessor Adjunto na Secretaria de Governo na Prefeitura 
Municipal de Vitória. Foi Diretor Jurídico do Clube Alvares Cabral 

por 6 anos, Presidente da Federação de Tênis do Estado do Espírito Santo e Vice-Presidente da 
Associação de Moradores da Praia do Canto por 3 anos. Coordenação de diversos projetos 
políticos e prestação de serviço para campanhas em diferentes setores da sociedade. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 5 horas 
Data de início:  06/10/2022 
Dia da semana: quinta-feira 
Horário: 17h30 às 18h30  
Local: sala 12 
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CCD - FUNDAMENTOS DA JURISDIÇÃO CONTITUCIONAL BRASILEIRA A 
PARTIR DE CASOS EMBLEMÁTICOS 

 

APRESENTAÇÃO 

O curso tratará dos limites e possibilidades do poder Judiciário na concretização da Constituição. 
Para tanto, serão discutidos julgamentos relevantes na história recente do STF, bem como os 
pressupostos constitucionais de legitimidade do exercício da Jurisdição. Á luz desses 
julgamentos, serão analisados os riscos e possibilidades para a garantia da supremacia da 
constituição e da própria democracia no Brasil. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Professor: Alexandre de Castro Coura 

Pós-doutor como visiting scholar na American University Washington College of 
Law e Visiting foreign judicial fellow no Federal Judicial Center, em Washington 
D.C. Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Ex-professor Adjunto de Direito material e processual penal 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professor de Teoria dos Direitos 
Fundamentais no Programa de Mestrado e Doutorado da Faculdade de Direito de 
Vitória (FDV). Líder do Grupo de Pesquisa Hermenêutica Jurídica e Jurisdição 

Constitucional (CNPq/FDV). Promotor de Justiça no Espírito Santo. Coordenador do NUPA - Núcleo 
Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos do MPES. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas 
Data de início: 06/09/2022 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 17h às 18h40  
Local: sala 17 
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OFICINA – DIA DE ADVOGADO 
 

APRESENTAÇÃO: 

A atividade Dia de Advocacia está em sua 4ª edição e por meio dela os alunos da FDV já tiveram 
a oportunidade de visitar quase 50 escritórios de advocacia, inclusive em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília. No Espírito Santo, as visitas são feitas em escritórios de ex-alunos da FDV, 
escritórios de variadas áreas de autuação, com pouco e muito tempo de atuação no mercado. 
 
O objetivo da atividade é despertar no aluno o interesse pela carreira da advocacia na medida 
em que escutam dos advogados históricas e conquistas importantes.   
 

EVENTO DE LANÇAMENTO: 
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DOCENTE: 

Professor:  

Luiz Gustavo Tardin 

Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário do Espírito Santo 
(2001) e mestrado em Garantias Constitucionais pela FDV - Faculdades 
Integradas de Vitória (2005). Professor titular de direito processual civil da 
FDV no período de 2003 a 2009, professor titular de direito processual civil 
da Escola de Estudos Superiores do Ministério Público do Estado do ES, 
Assessor Jurídico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo no período 2003 a 2007, diretor das Câmaras Técnicas do 

Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON), colaborador do Instituto 
Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC) e professor colaborador da 
Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase 
em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 12 horas  
Reunião de apresentação: 19/08/22 
Dia da semana: sexta-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: miniauditório 
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OFICINA - CONTABILIDADE PARA ADVOGADOS 
 

APRESENTAÇÃO: 

A compreensão dos principais conceitos de Contabilidade e dos aspectos das Demonstrações 
Financeiras é fundamental não apenas para profissionais da contabilidade, mas também para os 
profissionais do Direito, em especial os advogados que atuam nos ramos do Direito Tributário, 
do Direito Empresarial e do Direito Trabalhista. Essa oficina permitirá aos profissionais do Direito 
uma melhor compreensão da dinâmica dos negócios empresariais e das informações contábeis. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 4º período. 
 

DOCENTE: 

Professores:  

Raphael Maleque Felicio  

Advogado Tributarista. Sócio do Raphael Maleque Felicio Sociedade 
Individual de Advogados. Doutorando em Ciências Contábeis pela UFES. 
Mestre em Ciências Contábeis – Contabilidade Gerencial e Tributária pela 
FUCAPE. MBA em Direito Tributário pela FGV. Pós-graduado em A Fazenda 
Pública em Juízo pela FDV. Graduado em Direito pela FDV e graduando em 
Ciências Contábeis pela FIPECAFI. Autor de livros e artigos científicos. 
Professor de pós-graduação e graduação. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 20 horas  
Datas dos encontros:  29/08/2022 
Dia da semana: segunda-feira 
Horário: 17h às 18h40  
Local: sala 12 
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OFICINA - TRABALHISTA: CÁLCULOS JUDICIAIS E AUDIÊNCIAS 
 

APRESENTAÇÃO: 

A importância da compreensão dos cálculos trabalhistas para a condução dos casos judiciais, 
confecção da petição inicial liquidada (de acordo com as novas regras da CLT), atuação nas 
audiências de conciliação e instrução e julgamento (incluindo a possibilidade de avaliação de um 
acordo mais justo para as partes). 
 
Cálculos: conceitos básicos.  Contrato de trabalho: espécies e peculiaridades. Prescrição 
Trabalhista. Salário e remuneração: espécies. Parcelas de natureza salarial e parcelas de 
natureza indenizatória: espécies e reflexos nos cálculos. Atualização Monetária. Juros de mora. 
 
Audiências trabalhistas. Audiências de Conciliação no CEJUSC (Centro Judiciário de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas); Distribuição do ônus da prova em audiência; Provas. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 5º período. 
 

DOCENTE: 

Professoras:  

Carolina Bastos de Siqueira 

Doutora em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de 
Vitória (2020), Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade 
de Direito de Vitória (2013), especialista em Direito Empresarial do Trabalho 
pela Fundação Getúlio Vargas (2009) e graduada em Direito pela Universidade 
Vila Velha (2001). Atualmente é advogada e professora de prática jurídica da 
Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e nas Faculdades Integradas de Linhares 
(Faceli). 

 

Lorena Pinto Barboza Santana 

Especialista em Direito e Processo do Trabalho de acordo com a Reforma 
Trabalhista. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória 
(2005). Atualmente, é advogada no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de 
Direito de Vitória, além de exercer suas atividades de maneira autônoma. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 20 horas  
Data de início: 19/09/22 
Dia da semana: quarta-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 10 
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OFICINA - DIREITO E MÚSICA: UMA VIAGEM PELA HISTÓRIA 

CONSTITUCIONAL DO BRASIL 
 

APRESENTAÇÃO: 

Com a Oficina, pretende-se, de maneira descontraída, contar-se a história das Constituições 
brasileiras, partindo-se de músicas que possam caracterizar períodos e épocas de cada uma das 
sucessivas Constituições que formam a história constitucional do Brasil. Música e História, no 
campo da História do Direito, possuem uma rica relação, com várias interações possíveis: (i) a 
Música como recurso para a História do Direito; (ii) música como objeto de estudo da História 
do Direito; (iii) música como meio de representação para a História do Direito ou para a 
historiografia do Direito; (iv) uma possível relação interdisciplinar entre Música e História do 
Direito. Tais interações serão buscadas tendo-se por objeto de estudo a história do 
constitucionalismo brasileiro, com o objetivo de se compreender o significado das Constituições 
que formam a tradição constitucional do Brasil para, a partir daí, discutir o que representou (e 
pode representar) a Constituição atualmente em vigor entre o passado e o futuro do 
constitucionalismo brasileiro. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professores:  

Nelson Camatta Moreira 

Pós-doutoramento em Direito pela Universidad de Sevilla. Pós-
doutoramento em Direito em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). Doutor em Direito pela Unisinos, com estágio anual na 
Universidade de Coimbra. Mestre em Direito pela Unisinos (bolsa CAPES). 
Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (doutorado e 
mestrado) e da graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV-ES). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Teoria Crítica do 

Constitucionalismo, da FDV. Profesor Invitado, adjunto al Programa Academic Visitor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo de Investigación 
Antagónicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Colaborador en Seminarios 
con la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura de la Universidad de Málaga. Presidente (biênios 
2019-2020 e 2021-2022) e Membro Honorário Rede Brasileira Direito e Literatura (RDL). 
Coordenador do Projeto de Extensão Café, Direito e Literatura (FDV-ES). 
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Rodrigo Francisco de Paula  

 Doutor e Mestre em Direito pela FDV; membro do Grupo de Pesquisa Teoria 
Crítica do Constitucionalismo (FDV-CNPq); Diretor Financeiro da Rede Brasileira 
Direito & Literatura; Procurador do Estado do Espírito Santo e Advogado. 
 

 

 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 10 horas  
Datas dos encontros:  21/09; 28/09; 19/10; 26/10; 09/11 
Dia da semana: quarta-feira 
Horário: 9h30 às 11h20  
Local: sala 20 
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OFICINA - A PRÁTICA DA ARBITRAGEM EMPRESARIAL 
 

APRESENTAÇÃO: 

O estudo da arbitragem, no âmbito dos Cursos de Direito, tem sua relevância projetada no plano 
prático, em função de dois fatores fortemente presentes no Brasil: i) a crescente busca por 
alternativas capazes contribuir para a amenização dos efeitos de uma crise que aflige o Judiciário 
brasileiro, gerados por um complexo emaranhado de obstáculos à efetivação do direito 
fundamental de acesso à justiça; ii) a carência, no âmbito judicial e extrajudicial, de profissionais 
do Direito preparados para a adequada aplicação de métodos e técnicas diversificados de 
prevenção e resolução de conflitos, respeitando-se as particularidades do caso concreto. Dentre 
esses métodos, destaca-se a arbitragem.  
A conjugação desses dois fatores eleva a prática da arbitragem ao patamar de tendência 
nacional. É nesse contexto que três competências e habilidades essenciais passam a ser mais 
exigidas de um profissional do Direito: i) interpretar as particularidades de um quadro 
conflituoso; ii) escolher o método de prevenção e resolução de conflitos que melhor atenda às 
particularidades do caso concreto e; iii) aplicar tecnicamente os diferentes métodos e técnicas 
de gestão de conflitos disponíveis aos profissionais do Direito, tais como o processo judicial 
(individual e coletivo), a orientação jurídica, a arbitragem, a negociação assistida, a conciliação 
e a mediação.  
O desenvolvimento desse conjunto de competências e habilidades, no âmbito dos Cursos de 
Direito, é um desafio que exige das instituições de ensino superior de Direito a realização de 
ações estratégicas dirigidas à formação de gestores de conflitos, assim considerados os 
estudantes e profissionais do Direito que se dediquem às atividades de prevenção e resolução 
de relações conflituosas.  
A presente oficina será dedicada ao estudo da arbitragem de conflitos empresariais. O aluno 
compreenderá como se dá o procedimento arbitral na prática, mediante a realização de 
simulações. 
Esse semestre teremos também por enfoque o treinamento para o Campeonato Nacional de 
Arbitragem, visando forma uma equipe para participar desse evento nacional que ocorrerá no 
2º semestre do ano. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
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DOCENTE: 

Professores:  

Renata Helena Paganoto Moura 

Graduada pela UFES, Mestre pela PUC/SP, Doutoranda pela FDV onde 
leciona a disciplina de Direito das Coisas e Gestão de Conflitos. Mediadora, 
Advogada, Coordenada da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem 
Empresarial de Campo Limpo Paulista - SP, Sócia fundadora do escritório 
Mediação & Advocacia, atuando principalmente com mediação e direito 

imobiliário e urbanístico. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 14 horas  
Datas dos encontros:  23/08/2022 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 16 
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CE - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

APRESENTAÇÃO: 

O programa se propõe a conhecer e a discutir as políticas públicas, mostrando como nascem, 
como são formuladas, executadas e avaliadas.  Iremos discutir o que é a Política e o que são as 
Políticas Públicas.  Vamos conhecer as políticas públicas brasileiras, mostrando que não só os 
governos e os poderes do Estado criam essas, mas como a sociedade através dos trabalhadores, 
empresários e instituições da sociedade civil também são atores das políticas públicas.  Vamos 
conhecer as fases e os elementos que constituem uma Política Pública e como o seu processo 
de avaliação tem se desenvolvido, a partir de indicadores quantitativos e qualitativos.  
Conheceremos também a Agenda 2030 da ONU, através dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que são uma boa plataforma de organização, execução e avaliação das 
Políticas Públicas.  Serão 10 encontros, com uma carga horária total de 20 horas-aula. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

César Albenes de Mendonça Cruz 
 

Possui graduação em Filosofia (Licenciatura Plena) pela Universidade 
Federal do Espírito Santo/UFES (1998), Mestrado em Educação pela 
Universidade Federal do Espírito Santo/UFES (2001), doutorado em 
Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ/2010) 
e Pós-Doutorado em Política Social pelo PPGPS/UFES (2018). É professor 
titular do Curso de Graduação em Serviço Social e do Mestrado em 
Políticas Públicas e Desenvolvimento Local da Escola Superior de Ciências 

da Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES (EMESCAM). É também professor de Filosofia do 
Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da Faculdade de Direito de 
Vitória (FDV). Tem experiência nas áreas de Políticas Públicas de Saúde, Educação e Trabalho, 
com ênfase em Educação de Adultos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Reestruturação Produtiva do Capital, Competências, Formação Profissional, Trabalho e Educação 
e Qualificação Profissional. Assessora Sindicatos e Movimentos Sociais na área de Formação 
Política no Espírito Santo. Exerce Assessoria em Políticas Públicas, Marketing Político e 
Planejamento de Campanhas Eleitorais, além de realizar Planejamentos de Mandatos 
Parlamentares, de Sindicatos e Movimentos Sociais. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 20 horas  
Data de início: 29/08/22 
Dia da semana: segunda-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 14 
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CE - SISTEMAS FINANCEIROS INTERNACIONAIS, ESTADOS, ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS, SISTEMAS ECONÔMICOS DE INTEGRAÇÃO (UNIÃO 

EUROPEIA, MERCOSUL), BRICS E OS DESAFIOS NA NOVA ORDEM MUNDIAL 

COMO CONSEQUÊNCIA DA INVASÃO DA UCRÂNIA. 
 

APRESENTAÇÃO: 

Analise da atual situação mundial como consequência da invasão russa no território ucraniano. 
Os efeitos econômicos, políticos, militares e geopolíticos no mundo globalizado. O surgimento 
de uma Nova Ordem Mundial que modifica a situação hegemônica das principais potências 
mundiais determinando o surgimento de novas lideranças que devem alterar as futuras relações 
internacionais especialmente nas questões econômicas. O fortalecimento de organismos 
internacionais, OTAN, assim como sistemas de integração, a União Europeia. Uma Nova Ordem 
Mundial que privilegia o ressurgimento de uma sociedade disposta a fortalecer os seus arsenais 
militares criando sofisticados sistemas de defesa, priorizando uma carreira armamentista com 
severas consequências para sociedade internacional. Debater o posicionamento brasileiro 
diplomático, econômico e político nas suas relações internacionais e seus interesses internos. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Marcelo Fernando Quiroga Obregón  

Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de 
Vitória. Mestre em Direito Internacional e Comunitário pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC – MG. Especialista em Política 
Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 
Bacharel em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. 
Coordenador Acadêmico do Curso de Especialização em Direito marítimo e 
Portuário da FDV; Professor de Direito Internacional e Direito Marítimo e 

Portuário da FDV.  
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 20 horas  
Data de início: 18/08/22 
Dia da semana: quinta-feira 
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 12 
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DE - ON-LINE - CRIMES DE TRÂNSITO 
  

APRESENTAÇÃO: 

O Código de Trânsito brasileiro expressa em seu conjunto de regras administrativas e penais a 
preocupação em reduzir o elevado número de acidentes que envolvem veículos automotores 
em todo o país. Após sua promulgação, por meio da Lei n. 9.503/97, o Código de Trânsito tem 
sido objeto de diversas revisões e inovações legislativas. Dentre elas está a criação de multas 
reparatórias e de penas que suspendem ou proíbem a habilitação ou a permissão para dirigir. 
Também foram inseridos tipos penais, tais como o crime de fuga do local de acidente, a 
embriaguez ao volante e a participação em competição não autorizada de veículos automotores. 
Este curso, tem foco exclusivo na análise dos aspectos penais do Código de Trânsito. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 21/09/22 
Local: on-line 
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdv.digital/inscricoes
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DE - ON-LINE - CRIMES NA INTERNET E AMEAÇAS DIGITAIS 
  

APRESENTAÇÃO: 

Crimes contra a honra na Internet; crime de furto e a questão da cópia na Internet; a questão 
criminal da pornografia infantil na Internet; estelionato vs. furto mediante fraude; crimes contra 
a propriedade industrial; crimes contra a propriedade intelectual; concorrência desleal na 
Internet; crimes de falsidade ideológica e falsa identidade; proteção penal do software; 
competência e jurisdição na Internet; reportagem de incidentes e política de segurança na 
Internet; legítima defesa na Internet; projetos e reformas recentes do Código Penal; hacker vs. 
cracker: a questão do agente ativo; deep web e direito ao anonimato; vitimologia; a questão 
criminal do ciberterrorismo; fishing e engenharia social; spam; vírus de Internet, worms e trojan 
horse; perícia computacional forense: metodologia e práticas; produção e validade jurídica de 
provas digitais; criptografia e segurança da informação; as inovações legislativas na área penal: 
lei número 11.419/11 e Lei número 12.682/12. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 21/09/22 
Local: on-line 
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes 
 

 

 

 

http://www.fdv.digital/inscricoes
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CE - ON-LINE - CRIMES HEDIONDOS 
  

APRESENTAÇÃO: 

A classificação de um crime como hediondo importa em significativo aumento do rigor da 
resposta penal que lhe pode ser imposta. A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 
quinto, inciso 43 (XLIII), que a lei deverá considerar como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, assim como 
o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Já a chamada Lei de Crimes Hediondos, 
além de definir em rol taxativo os delitos desta natureza, possui regras penais de cunho material 
e processual, referentes, por exemplo, à determinação do regime inicial de cumprimento de 
pena e à progressão do regime prisional. Neste curso são analisados os dispositivos que 
compõem a Lei de Crimes Hediondos, assim como as principais alterações legislativas e decisões 
judiciais que nortearam a aplicação desta Lei desde sua promulgação na década de 1990. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 21/09/22 
Local: on-line 
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes 
 

 

 

 

 

http://www.fdv.digital/inscricoes
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DE - ON-LINE - DEONTOLOGIA JURÍDICA 
  

APRESENTAÇÃO: 

Deontologia Jurídica     é     o     ramo     do     conhecimento     jurídico     que     investiga os 
direitos e deveres dos juristas, assim como seus fundamentos éticos e legais. Além disso, há uma 
abordagem pragmática: a própria prática profissional do jurista é foco de estudo. O conteúdo 
do curso também constitui temática obrigatória no Exame da OAB, representando uma 
quantidade mínima de 8 questões em cada prova. Por isso mesmo, desenvolvemos um curso 
online que, ao mesmo tempo, dispõe de conteúdo abrangente e necessário à formação ética e 
à atuação profissional do estudante de Direito, mas também objetivo e prático, de modo que o 
estudante seja capaz de enfrentar com tranquilidade este tema no Exame de Ordem. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 21/09/22 
Local: on-line 
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes 
 

 

 

 

 

 

http://www.fdv.digital/inscricoes
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DE - ON-LINE - DIREITOS  AUTORAIS E REGULAÇÃO JURÍDICA DA 
CRIATIVIDADE 
  

APRESENTAÇÃO: 

Direitos autorais: proteção, limitações e plágio; propriedade industrial vs. propriedade 
intelectual; a questão criminal da pirataria; função social da propriedade intelectual; direito e 
música: proteção do autor e criatividade; como controlar conteúdo na internet; produção de 
conteúdo colaborativo e responsabilidade civil; termos de uso e contratos por clique; 
responsabilidade civil na internet; tags, meta-tags, cache e framing; S.O.P.A. e P.I.P.A; a questão 
da tragédia dos commons. A cultura de remix e a indústria cultural no ciberespaço. Proteção 
jurídica da voz. Música eletrônica e proteção autoral. Estudo de casos de plágio no meio musical. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 21/09/22 
Local: on-line 
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdv.digital/inscricoes
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CE - ON-LINE - LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 
  

APRESENTAÇÃO: 

Neste curso online são explorados tópicos importantes de Teoria Geral do Direito, Direito Civil 
e Direito Internacional. Dentre os temas abordados estão: os planos de manifestação do ato 
jurídico, as técnicas de integração normativa, as questões da antinomia normativa, da aplicação 
da lei no tempo, assim como da obrigatoriedade e da aplicação da normal legal e a aplicação da 
lei no espaço. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 21/09/22 
Local: on-line 
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdv.digital/inscricoes
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CIRCUITO DA INOVAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO: 

Esse evento, que será realizado em parceria com o hub Base 27, propõe a discursão de práticas 
inovadoras em busca de soluções que promovam transformações nos contextos mercadológico, 
econômico e social.    
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 2 horas 
Data de início: 14/09/22 
Dia da semana: quarta-feira  
Horário: 9h30 às 11h20  
Local: sala miniauditório 
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GP - ACESSO À JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 
 

APRESENTAÇÃO: 

Este grupo tem por objetivo principal investigar a questão da efetividade do acesso à Justiça para 
a realização dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Carlos Henrique Bezerra Leite  

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(1986), mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2001) e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (2003). Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sansu (Mestrado e Doutorado) em Direitos e Garantias Fundamentais da 
Faculdade de Direito de Vitória-FDV, onde leciona Direitos Humanos Sociais 
e Metaindividuais. Ex-Professor Associado I do Programa de Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, onde lecionava Direitos Humanos e Direito 
Processual do Trabalho. Professor convidado do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da 
PUC/SP (Cogeae). Desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 17a. 
Região/ES. Diretor da Escola Judicial do TRT da 17ª Região (biênio 2009/2011). Ex-Procurador 
Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Vice-Presidente do TRT da 17ª 
Região/ES (biênio 2011/2013). Tem experiência na área de Direito, atuando principalmente nas 
seguintes subáreas: direitos humanos, direitos fundamentais, direitos sociais trabalhistas, 
direitos metaindividuais, acesso à justiça e direito processual (civil e trabalhista). 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 04 
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GP - AS RETÓRICAS NA HISTÓRIA DAS IDEIAS JURÍDICAS NO BRASIL – 
CONTINUIDADE E ORIGINALIDADE COMO PROBLEMAS DE UM 
PENSAMENTO PERIFÉRICO 
 

APRESENTAÇÃO: 

Na tentativa de concretizar os pressupostos teóricos do Grupo, a perspectiva retórica clássica e 
contemporânea é aplicada por meio de dois trinômios conceituais: de um lado, definir tema, 
problema e tese; de outro, aplicar à história das ideias a divisão clássica da retórica como método 
material, metodologia estratégica e metódica analítica. Os autores que apoiam a metodologia 
são Aristóteles, Nietzsche, Ballweg e Adeodato. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

João Maurício Adeodato  

Professor da Faculdade de Direito de Vitória, Professor Titular da Faculdade 
de Direito do Recife (UFPE), Livre-Docente da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo e Pesquisador 1-A do CNPq. 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 05 
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GP - POLÍTICAS JUDICIÁRIAS E DESJUDICIALIZAÇÃO 
 

APRESENTAÇÃO: 

Objeto: O grupo de pesquisa Acesso à Justiça, Políticas Judiciarias e Desjudicialização contempla 
a justiça como virtude, fundamento ético de igualdade ou equidade, passível de ser consagrado 
por vias plurais. Considera o acesso à justiça como o direito fundamental a uma tutela ou 
prestação com potencial para consagração de uma ordem de valores, direitos e interesses, que 
pode ser consagrado mediante o percurso de diferentes vias, desde que efetivas – que 
pacifiquem o conflito –, tempestivas – que produzam resultados em um prazo razoável – e 
adequadas – que atendam às particularidades do caso concreto.  
 
Versatilidade: As pesquisas realizadas no Grupo podem ser enquadradas nas duas linhas de 
pesquisa do Programa de Direitos e Garantias Fundamentais da FDV.  
 
Articulação com a linha da Sistema de Justiça e Concretização dos Direitos Fundamentais: É 
efetivada com a análise crítica e propositiva das causas e efeitos produzidos pelos obstáculos 
econômicos, organizacionais, processuais, culturais, sociais e psicológicos à efetivação do direito 
fundamental de acesso à justiça no âmbito do Judiciário. No campo da crítica, investiga as causas 
da cultura da judicialização, seus elementos estruturantes e os riscos a ela inerentes. No plano 
contributivo, prestigia a proposição de políticas judiciárias comprometidas com a amenização 
dos múltiplos entraves analisados e a consolidação dos órgãos do Poder Judiciário como Centros 
Multiportas de gestão adequada de conflitos de interesses.  
 
Articulação com a linha Democracia, Cidadania e Direitos Fundamentais: É estabelecida com o 
estudo dos limites e possibilidades de utilização de vias alternativas – ao processo judicial – de 
efetivação do direito fundamental de acesso à justiça no Brasil, para efeito de prevenção e 
resolução de conflitos de interesses de diferentes naturezas. No rol de vias contempladas, 
prioriza-se o estudo da mediação, da negociação, da conciliação, da arbitragem e das serventias 
extrajudiciais. Prestigia a proposição de políticas locais, regionais e nacionais comprometidas 
com o estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento de ações de fomento à 
desjudicialização. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
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DOCENTE: 

Professor:  

Ricardo Goretti 

Possui Doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV (2016), 
Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV (2008), 
Especialização em Resolução Alternativas de Disputas pela Universidade de 
Buenos Aires – Argentina (2008), Especialização em Direitos e Garantias 
Fundamentais pela FDV (2005), Graduação em Direito pela FDV (2003). 
Coordenador do Curso de Direito da FDV. Consultor de órgãos públicos e 
instituições privadas em projetos de negociação, conciliação, mediação. Tem 

experiência na área do Direito, com ênfase nos seguintes temas: gestão adequada de conflitos, 
acesso à justiça, teoria e prática da negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Membro do 
Conselho Superior da Câmara de Mediação e Arbitragem CINDES / FINDES. Advogado. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

GP - ESTADO, DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

APRESENTAÇÃO: 

O grupo propõe-se a aprofundar estudos concernentes à justificação e à efetivação dos direitos 
fundamentais, analisando ainda a sua legitimidade, mediante a correlação entre direito e 
democracia, em uma abordagem que exorbita o âmbito estatal. Os estudos desenvolvidos 
pretendem contribuir para a geração de conhecimento que permita enfrentar problemas 
jurídicos contemporâneos em uma sociedade complexa. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professores:  

Daury César Fabriz  

 Possui graduação em Direito pelo Centro Superior de Ciências Sociais de 
Vila Velha (1988), graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (1994), mestrado em Direito pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (1998) e doutorado em Direito pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (2001). Atualmente é professor adjunto do Departamento 
de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi Chefe do 
Departamento do Curso de Direito da UFES no biênio 2005/2007. Ex-

professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor 
do programa de pós-graduação (mestrado e doutorado) em direitos e garantias fundamentais 
da Faculdade de Direito de Vitória (FDV)transi. Ex-Professor fundador e colaborador do programa 
de pós-graduação (mestrado) em direito processual civil da UFES. Professor da disciplina & quot; 
instituições de direito & quot; do curso a distância de Ciências Contábeis-UFES. Foi reeleito 
presidente da Academia Brasileira de Direitos Humanos (ABDH) para o quadriênio 2009-2013.  
 

Adriano Sant’ana Pedra 

É doutor em Direito do Estado (PUC/SP), mestre em Direitos e Garantias 
Fundamentais (FDV), mestre em Física Quântica (UFES), especialista em 
Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional de Direitos (Università degli 
Studi di Pisa), especialista em Economia e Direito do Consumo (Universidad 
de Castilla-La Mancha), bacharel em Direito (UFES) e bacharel em Física 
(UFES). É professor permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu - Mestrado e Doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais da 

Faculdade de Direito de Vitória (FDV) (conceito CAPES 4). Professor do Curso de Direito da FDV, 
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professor da Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES), membro da Associação 
Internacional de Direito Constitucional (IACL) e procurador federal. Tem experiência na área de 
Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional e Direito Administrativo. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 13 
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GP - HERMENÊUTICA JURÍDICA E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
 

APRESENTAÇÃO: 

O grupo de pesquisa Hermenêutica Jurídica e Jurisdição Constitucional objetiva contribuir para 
o fomento de pesquisa, discussão e produção científica em torno de estudos sobre a atuação do 
Poder Estatal em sua proposta de concretização de direitos fundamentais, focando, 
especialmente, a atuação da Jurisdição Constitucional, no cenário contemporâneo que envolve 
fenômenos como a crise do dogma da "separação de Poderes", a "Judicialização da política" e a 
"politização da justiça", num "mundo globalizado". Além desta proposta, o Grupo também 
pretende aprofundar e difundir o conhecimento sobre hermenêutica jurídica, incentivando uma 
postura crítico-reflexiva dos participantes acerca da interpretação e aplicação do Direito a partir 
e além dos Tribunais. Tudo isso, à luz do atual paradigma constitucional do Estado Democrático 
de Direito. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professores:  

Alexandre de Castro Coura 

Possui doutorado (2007) e mestrado (2004) em Direito Constitucional pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É professor do Programa de 
Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado - da Faculdade de 
Direito de Vitória (FDV) e do Departamento de Direito da Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES). Tem experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito Público e Teoria do Direito. É Promotor de Justiça no 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). Desenvolve e orienta 

pesquisas relacionadas a direitos e garantias fundamentais, hermenêutica jurídica e jurisdição 
constitucional. 
 

Américo Bedê Freire Júnior 

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão 
(1997), mestrado em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais - 
Faculdades de Vitória (2004) e doutorado em Direitos Fundamentais - 
Faculdades de Direito de Vitória (2014). Atualmente é Professor titular do 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da - Faculdades de Vitória e 
Professor da graduação da FDV/ES. Atuando principalmente nos seguintes 
temas: processo penal, direito constitucional, direito penal, princípios 

constitucionais processo penal . Ex-Promotor de Justiça/ MA aprovado em 1 lugar, ex-Procurador 
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da Fazenda Nacional. Juiz Federal Titular em Vitoria /ES aprovado em 1 lugar no 8 concurso do 
TRF da 2 região. 
 

Cássius Guimarães Chai 

Diplomado pela Escola Superior de Guerra: Curso Superior de Defesa e Curso de Política e 
Estratégia, 2019. Graduado em Direito pela Universidade Federal do 
Maranhão (1994), com especialização em Direito e Sociedade pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (1999), mestrado em Direito 
Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001) e 
doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela 
Cardozo School of Law - Yeshiva University (2006); Visiting Law Professor 
The Normal University of Political Science and Law of Beijing e de Shanghai; 

Visiting Researcher and Lecturer Chinese Academy of Social Sciences - International Institute of 
Law. Visiting Research Scholar Cardozo School of Law, 2003. Estudos Doutorais e de 
pós.doutorado em Derecho Administrativo de la Sociedad del Conocimiento - Universidad de 
Salamanca, 2007 a 2010; Estudos pós.doutorais e Visiting Professor, guest of Legal Department 
of Central European University - Hu, 2007; estudos extraordinários European University Institute 
- ITA, 2010; estudos na The Hague Academy of International Law - Haia, 2011; Professor Titular 
da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão (ESMPMA); Professor Associado da 
Universidade Federal do Maranhão, Curso de Graduação em Direito, área Direito Público, e 
titular do programa de pós-graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça; Professor 
Permanente do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Dieito de Vitória em Direitos e 
Garantias Fundamentais, tutor da disciplina Geopolítica, Criminologia e Desenvolvimento. 
Membro-professor da International Association of Constitutional Law; Membro da ESIL - 
European Society of International Law; Membro da International Association of Political Science 
e da Association Française de Science Politique; International Association of Penal Law; Law and 
Society Association. Promotor de Justiça do Ministério Público do Maranhão - concurso de 1995; 
e, membro da International Association of Prosecutors, 2003. Tem experiência na área de Direito 
e das Ciências Políticas, com ênfase em Direito Público: Direito Constitucional, Direito 
Internacional, Direito Administrativo, Direito de Família e Teoria do Direito e da Constituição, 
atuando principalmente nos seguintes temas: controle da administração pública, papel 
socioinstitucional do Ministério Público e políticas públicas; controle de constitucionalidade e 
processo constitucional; Saúde Púiblica e Direitos Humanos; Sistemas Internacionais de 
Proteção aos Direitos Humanos, Combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas; Justiça Global 
e Prevenção ao Crime: Contra-terrorismo; Criminalidade Organizada e Corrupção; Geopolítica, 
Criminologia e Desenvolvimento. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 11 
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GP - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO À SAÚDE E BIOÉTICA - BIOGEPE 
 

APRESENTAÇÃO: 

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2012 e, 
desde então, tem se dedicado ao estabelecimento das bases teóricas necessárias para a 
qualificação do debate e da análise dos problemas que envolvem sua temática. O BIOGEPE 
promove uma aproximação teórica entre os três eixos de pesquisa que o sustenta, concretizando 
projetos científicos pautados na interdisciplinaridade do Direito à Saúde, novo ramo jurídico 
ainda não incorporado ao ensino jurídico brasileiro, e da Bioética, ciência emergente que desde 
muito cedo deixou de se preocupar exclusivamente com os conflitos morais de natureza 
individual, ligados à ética biomédica, passando a abranger como objeto o enfrentamento ético 
de temas socialmente relevantes tais como a exclusão social, a equidade e universalidade no 
atendimento à saúde, etc. Além disso, certamente, dentre as fontes do Direito Sanitário no Brasil 
destacam-se os movimentos sociais em prol da democratização do Estado de Direito, nos anos 
80, bem como o desenvolvimento multidisciplinar deste ramo no âmbito do Direito e das 
Políticas Públicas. Assim, o grupo promove um aprofundamento teórico na compreensão do 
Direito à saúde e suas interfaces com a política, com a economia, com a ética e com a justiça, 
em seus múltiplos e derivados sentidos e aplicações. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professores:  

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer 

Livre Docente pela Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO- 1991). Doutora 
em Bioética pela UnB, Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela 
Faculdade de Direito de Vitória (FDV-2008). Mestre em Enfermagem pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ-1988). Graduada em Direito 
pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV-2002). Graduada em Enfermagem 
e Obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES-1979). 
Professora Associada aposentada da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). Coordenadora de Pesquisa da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Professora do 
programa de Pós-Graduação em Direitos e Garantias Fundamentais da FDV (Mestrado e 
Doutorado).  
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César Albenes de Mendonça Cruz 

Possui graduação em Filosofia (Licenciatura Plena) pela Universidade Federal 
do Espírito Santo/UFES (1998), Mestrado em Educação pela Universidade 
Federal do Espírito Santo/UFES (2001), Doutorado em Serviço Social pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ/2010) e Pós-Doutorado em 
Política Social pelo PPGPS/UFES (2018). É professor titular do Curso de 
Graduação em Serviço Social e do Mestrado em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Local da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória/ES (EMESCAM). É também professor de Filosofia do Programa de Pós-
Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Tem 
experiência nas áreas de Políticas Públicas de Saúde, Educação e Trabalho, com ênfase em 
Educação de Adultos, atuando principalmente nos seguintes temas: Reestruturação Produtiva 
do Capital, Competências, Formação Profissional, Trabalho e Educação e Qualificação 
Profissional. Assessora Sindicatos e Movimentos Sociais na área de Formação Política no Espírito 
Santo. Exerce Assessoria em Políticas Públicas, Marketing Político e Planejamento de Campanhas 
Eleitorais, além de realizar Planejamentos de Mandatos Parlamentares, de Sindicatos e 
Movimentos Sociais. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 06 
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GP - INVISIBILIDADE SOCIAL E ENERGIAS EMANCIPATÓRIAS EM DIREITOS 
HUMANOS 
 

APRESENTAÇÃO: 

A invisibilidade social é um fenômeno que se caracteriza pela desconsideração do indivíduo ou 
de grupos como sujeitos de direitos, ficando à margem da sociedade e distantes das políticas 
públicas necessárias a uma vida digna. O texto constitucional de 1988 incorporou inúmeros 
direitos relativos a tais grupos em seu texto. No entanto, as normas instituidoras de Direitos e 
Garantias Constitucionais não podem ser estudadas sem a análise mais ampla do contexto de 
lutas sociais que contribuíram para a sua previsão e das tensões ainda presentes. Muitas 
experiências estão sendo desenvolvidas em vários espaços sociais, constituindo-se em 
verdadeiras energias emancipatórias, então torná-las credíveis e passíveis de análise e diálogo 
poderá potencializar avanços na efetivação dos direitos fundamentais. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professora:  

Gilsilene Passon Francischetto 

Life Coaching Pela Sociedade Latino-Americana de Coaching-SLAC, 
Practitioner em Programação Neurolinguística pelo Instituto de 
Desenvolvimento Pessoal-INDESP, Master em Programação Neurolinguística 
pelo Instituto de Desenvolvimento Pessoal- INDESP, Formação em imunidade 
à mudança pelo Professional Dertified Coach International Coach Federation, 
Formação em Meditação Transcendental pela Associação Internacional de 
Meditação-SIM. Pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade de 

Coimbra-Portugal, Doutora em Direito - Universidade Gama Filho, Mestre em Direito - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela 
Universidade Cândido Mendes, Especialista em Justiça Constitucional e Direitos Humanos pela 
Universidade Castilla La-Mancha-Espanha, Graduação em Direito - Universidade Federal do 
Espírito Santo, Graduação em Pedagogia - Universidade Norte do Paraná, Professora e 
pesquisadora na graduação, Mestrado e Doutorado da Faculdade de Direito de Vitória-FDV e 
Coordenadora do Grupo de Pesquisa Invisibilidade Social e Energias Emancipatórias em Direitos 
Humanos na Faculdade de Direito de Vitória-FDV. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES:  

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 10 
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GP - TEORIA CRÍTICA DO CONSTITUCIONALISMO 
 

APRESENTAÇÃO: 

O presente grupo de pesquisa nasce da constatação da necessidade de se aprofundar no Brasil 
os estudos sobre a conexão entre a matriz teórica baseada na filosofia crítica dos direitos 
humanos e fundamentais e a história do constitucionalismo, valorizando-se a narrativa e a 
linguagem e, ao mesmo tempo, reconhecendo tanto as origens europeias do direito brasileiro 
quanto as peculiaridades da realidade da nossa condição (latino) americana. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Nelson Camatta Moreira 

Pós-doutor em Direito pela Universidad de Sevilla (bolsa CAPES). Pós-
doutor em Direito em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos). Doutor em Direito pela Unisinos, com estágio anual na 
Universidade de Coimbra (bolsa CAPES). Mestre em Direito pela Unisinos 
(bolsa CAPES). Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
(doutorado e mestrado) e da graduação em Direito da Faculdade de Direito 
de Vitória (FDV-ES). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Hermenêutica 

Jurídica e Jurisdição Constitucional, da FDV-ES. Profesor Invitado, adjunto al Programa Academic 
Visitor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo de 
Investigación Antagónicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.  Colaborador 
en Seminarios con la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura de la Universidad de Málaga. 
Membro Honorário da Rede Brasileira Direito e Literatura (RDL). Ex-diretor da Escola Superior de 
Advocacia do Espírito Santo (OAB-ESA/ES), triênio 2010-2012. Ex-professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Ex-coordenador adjunto do IPA-Metodista 
(IPA-RS), 2005. Tem experiência em gestão de curso acadêmico e no Direito, com ênfase em 
Direito Público, especialmente nos seguintes temas: Direito Constitucional, Direitos 
Fundamentais, Hermenêutica, Filosofia do Direito e Direito e Literatura. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES:  

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 09 
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GP - ESTADO E CONSTITUIÇÃO 
 

APRESENTAÇÃO: 

Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo têm conseguido construir uma base teórico-prática para 
o entendimento das circunstâncias que envolvem o perfil do Estado Constitucional 
contemporâneo e as transformações que vem sofrendo, em face, particularmente, do processo 
dito de globalização, dando especial relevância aos reflexos sentidos, por um lado, em seu 
modelo de Estado Constitucional e, por outro, mais específico, em sua perda de capacidade 
regulatória, assim como em sua conformação orgânico-funcional. O Grupo, em parceria com a 
Universidade de Sevilla/ES (Prof. Alfonso de Julius-Campuzzano), Roma I/IT (Prof. Roberto 
Micù), Firenze/IT (Prof. Emilio Santoro), CES-UC/PT (Prof. Bruno Sena Martons) e PPGDs da UIT, 
UFSCAR, UNICAP, UFBA e UFSM, tem desenvolvido o projeto Rede de Pesquisa Estado & 
Constituição – REPE. 
&C. 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor: José Luiz Bolzan de Morais 

 Professor da Faculdade de Direito de Vitória – graduação e pós-graduação 
(mestrado e doutorado); Mestre em Ciências Jurídicas (PUC/RJ); Doutor em 
Direito do Estado (UFSC e Université de Montpellier I – France); Pós-
doutoramento em Direito Constitucional (Univ. de Coimbra/PT). 
Coordenador da Rede Internacional de Pesquisa “Estado & Constituição”. 
Professor Visitante da U. di Firenze/IT. Pesquisador PQ/CNPQ. karkaroline 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 30 horas 
Data de início: 12/08; 26/08; 16/09; 30/09; 07/10; 21/10; 28/10; 11/11; 25/11; 09/12 
Dia da semana: sexta-feira  
Horário: 11h30 às 13h10  
Local: sala 03 
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SOCIEDADE DE DEBATES DA FDV - SDFDV 
 

APRESENTAÇÃO: 

A Sociedade de Debates da FDV – SDFDV - é uma Liga Estudantil, fundada em julho de 2018, que 
fomenta a cultura de debates no Espírito Santo. Prezando pela pluralidade de ideias, seus 
integrantes debatem temas relevantes da vida social, na maioria das vezes em caráter 
competitivo. As atividades da SDFDV estão alinhadas às diretrizes do Instituto Brasileiro de 
Debates - IBD, instituição que promove e incentiva a realização de debates competitivos no 
Brasil (maissobre o IBD no site: https://ibdebates.org/pt/). A SDFDV participa de campeonatos 
de debates em diversos Estados do Brasil, nos quais ocorrem frutíferas trocas de experiências 
com pessoas de outras regiões e de outros cursos. Além disso, fomenta a cultura de debates em 
escolas e em outros espaços da sociedade. A Sociedade de Debates visa a desenvolver a 
capacidade de construir argumentos consistentes e de transmiti-los persuasivamente aos 
ouvintes, a fim de qualificar o debate universitário e impactar na vida social e política. Com isso, 
pretende contribuir para a construção de uma cultura de tolerância e de contraposição saudável 
de ideias. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 A atividade desenvolvida pelo corpo discente. 

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: atividade contínua 
Data de início: 12/08/2022 
Dia da semana: quintas-feiras e sábados  
Horário:  quintas-feiras - 11h30 às 13h10 e sábados - 9h às 10h  
Local: sala 15   
 

https://ibdebates.org/pt/
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EMPRESA JÚNIOR DA FDV - EDV JR. 
 

APRESENTAÇÃO: 

A EDV Jr é a primeira e única empresa júnior de Direito do Espírito Santo, prestando serviço no 
âmbito preventivo, sendo também sem fins lucrativos. E EDV promove a vivência empresarial a 
seus membros - alunos da FDV – desde o início da faculdade, porque introduz cada um no 
mercado de trabalho, além de possibilitar a construção de redes de conexões com outros 
empresários e empresas. Pessoas físicas ou jurídicas podem ser auxiliadas pela EDV, seja por: 

- Elaboração/revisão de estatuto e Regimento interno; 

- Contratos; 

- Termos e políticas de privacidade; 

- Registro de marca; 

- Consultoria Jurídica; 

Cada cliente que busca a empresa possui um atendimento personalizado para sua necessidade, 
mesmo sendo um lead (cliente em potencial).  Por esta sempre em contato com o mercado 
empresarial e clientes, o estudante alcança resultados em networking, empreendedorismo 
jurídico e desenvolve habilidades que apenas um Empresa Júnior traz. Dessa forma, a EDV Jr 
possui como objetivos trazer os conteúdos de sala de aula para a vivência real e ampliar a 
perspectiva jurídica, principalmente nas áreas de marketing, gestão de pessoas, 
desenvolvimento de projetos, comercial, administração de trabalhadores preparados para o 
mercado. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 A atividade desenvolvida pelo corpo discente. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: atividade contínua 
Dia da semana: 2 terças-feiras no mês 
Horário: 20h10 
Local: online 
Obs.: Entrar em contato com: contato@edvjr.com.br, para informações da semana ou 
agendamento de visita na sede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@edvjr.com.br
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LIGA ACADÊMICA DE DIREITO INTERNACIONAL DA FDV - LADIN 
 

APRESENTAÇÃO: 

A Liga Acadêmica de Direito Internacional da FDV é uma associação ligada à faculdade que visa 
a complementar a formação do estudante com ênfase na área do Direito Internacional. Por meio 
de encontros quinzenais, desenvolve atividades teórico-práticas que contribuem para uma 
formação completa na área. O aluno terá a oportunidade de participar de eventos, simulações, 
visitas e conversas com pessoas ligadas ao Direito Internacional, ou seja, além de colocar em 
prática o que aprende em sala de aula, complementará seus estudos de Direito Internacional. O 
processo seletivo ocorre uma vez ao ano, no 2º semestre. 
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

 A atividade desenvolvida pelo corpo discente. 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: atividade contínua 
Reunião inaugural: 22/09/2022 
Dia da semana: quinta-feira 
Horário: 11h30 
Local: sala 14 
Obs.: abertura processo seletivo: 22 a 27 de agosto, as entrevistas acontecerão de 30 de agosto 
a 13 de setembro. Para mais informações siga o perfil da LADIN no Instagram (ladin.fdv). 
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LABORATÓRIO DE DESIGN E INOVAÇÃO JURÍDICA DA FDV - 
LINO-JUS  

 

APRESENTAÇÃO: 

O Laboratório de Design e Inovação Jurídica da FDV (LINO-jus) dedica-se à pesquisa das 
tendências jurídicas e ao estudo dos impactos da tecnologia digital, dos sistemas inteligentes 
(expert systems) e da interação homem-máquina sobre o sistema jurídico. As pesquisas, de 
natureza exploratória, visam ao desenho de novos modelos, ferramentas, sistemas, produtos e 
serviços jurídicos em prol da equidade, acessibilidade e eticidade dos sistemas de justiça e 
resolução de disputas, centrados no ser humano. 
Os objetivos do laboratório são: PROMOVER TREINAMENTOS E OFICINAS para o 
desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à gestão da inovação, ao uso de 
novas tecnologias, e ao desenho de novas ferramentas e modelos de resolução de disputas; 
DESENVOLVER modelos, ferramentas e sistemas para fomentar a equidade, acessibilidade e 
gestão na resolução de disputas, judicial ou extrajudicialmente; 
PESQUISAR E INCUBAR projetos sobre como novas tecnologias podem estabelecer inovação 
ética e eficaz no sistema jurídico e nos métodos de resolução de disputas, incentivando 
pesquisas empíricas e parcerias com o mercado. 
CONSTRUIR PARCERIAS docente-estudantis, para a formação de um time multidisciplinar, cujo 
foco é inovar o meio jurídico, além de PARCERIAS com outras instituições de ensino, empresas e 
instituições públicas. O laboratório funcionará no formato horizontal e sistêmico. Será conduzido 
pelos laboratoristas - selecionados via edital - que atuarão em conjunto com as atividades da 
graduação, da pós-graduação. Com isso, pretende-se avançar no campo da tecnologia jurídica, 
contribuindo com a eficiência na gestão e resolução de disputas, com a acessibilidade ao sistema 
jurídico e com transparência e ética no desenho de novas ferramentas e expert systems.  
 

PÚBLICO ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

COORDENAÇÃO DOCENTE: 

Professoras: 

Juliana Justo Botelho Castello 

Professora do Programa de Graduação e Pós-Graduação em Processo Civil da 
Faculdade de Direito de Vitória. Professora de Pós-graduação em Gestão 
Negociada de Conflitos da FDV. Coordenadora do grupo de pesquisa "Legal 
Hackers Vitoria: estudos avançados com egressos". Coordenadora do LINO-jus 
– laboratório de design jurídico e inovação da FDV. Mestre em Direitos e 
Garantias Fundamentais - FDV. Doutora em Direito Processual - USP. 
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Pesquisadora do grupo Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo - FPPC/UFES. 
Especialista em Compliance - CCEP. Certificada em Design Thinking pela Cornell Tech. UX 
Designer. 
 

Ivana Bonesi Rodrigues Lellis 

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e 
Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo – PUC/SP. Foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES. Advogada, atuou no Machado, Meyer, 
Sendacz e Ópice Advogados Associados, em São Paulo. Atualmente é 
Coordenadora Adjunta do Curso de Graduação da Faculdade de Direito de 
Vitória - FDV, além de Professora titular da graduação e da pós-graduação 
Lato Sensu nessa mesma instituição de ensino. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: atividade contínua 
Data de início: 23/08/2022 
Dia da semana: terça-feira 
Horário: 11h30 às 13h10 
Local: sala 15 
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PROJETO DE EXTENSÃO – 47º CAFÉ, DIREITO E LITERATURA  

 

APRESENTAÇÃO: 

Trata-se da continuidade da atividade de extensão, aberta ao público e gratuita, que já se 
encontra em desenvolvimento desde o ano de 2008. O Café, Direito & Literatura consiste em 
encontros agendados em ambientes fora da faculdade como Cafés, Livrarias e outras Instituições 
como a Escola Lacaniana de Psicanálise e a Academia Espírito Santense de Letras.  Nos encontros, 
discutem-se obras literárias que possuam relação com temas relacionados ao Direito e às 
Ciências Humanas, sob a coordenação do Professor Dr. Nelson Camatta Moreira e com a 
participação de professores, alunos e do público em geral. 

No 47 “Café, Direito e Literatura”, debateremos a obra “O Avesso da Pele”, de Jeferson Tenório. 
 

PÚBLICO-ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Nelson Camatta Moreira 

Pós-doutoramento em Direito pela Universidad de Sevilla. Pós-
doutoramento em Direito em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). Doutor em Direito pela Unisinos, com estágio anual na 
Universidade de Coimbra. Mestre em Direito pela Unisinos (bolsa CAPES). 
Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (doutorado e 
mestrado) e da graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV-ES). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Teoria Crítica do 

Constitucionalismo, da FDV. Profesor Invitado, adjunto al Programa Academic Visitor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo de Investigación 
Antagónicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Colaborador en Seminarios 
con la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura de la Universidad de Málaga. Presidente (biênios 
2019-2020 e 2021-2022) e Membro Honorário Rede Brasileira Direito e Literatura (RDL). 
Coordenador do Projeto de Extensão Café, Direito e Literatura (FDV-ES). 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 3 horas 
Data: 16/09/2022 (sexta-feira) 
Horário: 16h 
Local: será divulgado 
Inscrições: gratuitas por meio do link www.fdv.br/cafe 
Número de vagas: a definir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdv.br/cafe
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PROJETO DE EXTENSÃO – 48º CAFÉ, DIREITO E LITERATURA  

 

APRESENTAÇÃO: 

Trata-se da continuidade da atividade de extensão, aberta ao público e gratuita, que já se 
encontra em desenvolvimento desde o ano de 2008. O Café, Direito & Literatura consiste em 
encontros agendados em ambientes fora da faculdade como Cafés, Livrarias e outras Instituições 
como a Escola Lacaniana de Psicanálise e a Academia Espírito Santense de Letras.  Nos encontros, 
discutem-se obras literárias que possuam relação com temas relacionados ao Direito e às 
Ciências Humanas, sob a coordenação do Professor Dr. Nelson Camatta Moreira e com a 
participação de professores, alunos e do público em geral. 

No 48 “Café, Direito e Literatura”, debateremos a obra “Os Bruzundangas”, de Lima Barreto. 
 

PÚBLICO-ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Nelson Camatta Moreira 

Pós-doutoramento em Direito pela Universidad de Sevilla. Pós-
doutoramento em Direito em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). Doutor em Direito pela Unisinos, com estágio anual na 
Universidade de Coimbra. Mestre em Direito pela Unisinos (bolsa CAPES). 
Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (doutorado e 
mestrado) e da graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV-ES). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Teoria Crítica do 

Constitucionalismo, da FDV. Profesor Invitado, adjunto al Programa Academic Visitor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo de Investigación 
Antagónicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Colaborador en Seminarios 
con la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura de la Universidad de Málaga. Presidente (biênios 
2019-2020 e 2021-2022) e Membro Honorário Rede Brasileira Direito e Literatura (RDL). 
Coordenador do Projeto de Extensão Café, Direito e Literatura (FDV-ES). 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 3 horas 
Data: 21/10/2022 (sexta-feira) 
Horário: 16h 
Local: será divulgado 
Inscrições: gratuitas por meio do link www.fdv.br/cafe 
Número de vagas: a definir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdv.br/cafe
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PROJETO DE EXTENSÃO – 49º CAFÉ, DIREITO E LITERATURA  

 

APRESENTAÇÃO: 

Trata-se da continuidade da atividade de extensão, aberta ao público e gratuita, que já se 
encontra em desenvolvimento desde o ano de 2008. O Café, Direito & Literatura consiste em 
encontros agendados em ambientes fora da faculdade como Cafés, Livrarias e outras Instituições 
como a Escola Lacaniana de Psicanálise e a Academia Espírito Santense de Letras.  Nos encontros, 
discutem-se obras literárias que possuam relação com temas relacionados ao Direito e às 
Ciências Humanas, sob a coordenação do Professor Dr. Nelson Camatta Moreira e com a 
participação de professores, alunos e do público em geral. 

No 49 “Café, Direito e Literatura”, debateremos a obra “Direito à Literatura (In: Vários Escritos)”, 
de Antônio Cândido. 
 

PÚBLICO-ALVO: 

Alunos a partir do 1º período. 
 

DOCENTE: 

Professor:  

Nelson Camatta Moreira 

Pós-doutoramento em Direito pela Universidad de Sevilla. Pós-
doutoramento em Direito em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). Doutor em Direito pela Unisinos, com estágio anual na 
Universidade de Coimbra. Mestre em Direito pela Unisinos (bolsa CAPES). 
Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (doutorado e 
mestrado) e da graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória 
(FDV-ES). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Teoria Crítica do 

Constitucionalismo, da FDV. Profesor Invitado, adjunto al Programa Academic Visitor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Miembro del Grupo de Investigación 
Antagónicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Colaborador en Seminarios 
con la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura de la Universidad de Málaga. Presidente (biênios 
2019-2020 e 2021-2022) e Membro Honorário Rede Brasileira Direito e Literatura (RDL). 
Coordenador do Projeto de Extensão Café, Direito e Literatura (FDV-ES). 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Carga horária: 3 horas 
Data: 18/11/2022 (sexta-feira) 
Horário: 16h 
Local: será divulgado 
Inscrições: gratuitas por meio do link www.fdv.br/cafe 
Número de vagas: a definir 
 

http://www.fdv.br/cafe

