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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 2022/01 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.

CONFIRMAÇÃO E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
A confirmação da inscrição, na oferta de interesse, será realizada mediante aviso no Portal do
Aluno. Após a confirmação, a inscrição não poderá ser cancelada.
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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, 10 de março de 2022.

Ricardo Goretti
Diretor Acadêmico da FDV

Ivana Bonesi
Coordenadora Adjunta do Curso de Direito da FDV
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CCD - TEORIA DA JUSTIÇA E O TRIBUNAL DA MEMÓRIA
APRESENTAÇÃO
O que se pretende com este curso de curta duração é colocar no âmbito da Filosofia do Direito
e do Direito Constitucional um destaque sobre a complexa relação existente entre o passado e
o presente. De modo tautológico se pode afirmar o passado precede o presente, entretanto, a
experiência filosófica é clara em apontar que jamais existirá um passado que não seja, ao menos
parcialmente, constituído pelo presente. Pois é a partir do presente que se olha o passado e
que, justamente, ele é “presentificado” ao se selecionar os elementos que são mais relevantes
ao sujeito que interpreta. A justiça faz parte do movimento geral das sociedades e, nesse
sentido, ela é orientada para o futuro (para a organização de um mundo melhor, mais justo). Ao
mesmo tempo, ela só ganha sentido se aqueles que a ela recorrem se beneficiam de todas as
suas garantias. Essas garantias se ligam ao passado em um duplo sentido: deve-se provar os
fatos passados pertinentes à causa; além de ser necessário aplicar uma regra anterior aos fatos
para se evitar a retroatividade. Essa nova representação da história, que passa a ser
juridicamente construída, acaba por fazer com que episódios históricos grandiosos sejam vistos
menos como eventos políticos, que são, do que como fatos jurídicos.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.

DOCENTE:
Professores:
Nelson Camatta Moreira
Pós-doutoramento em Direito pela Universidad de Sevilla. Pósdoutoramento 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
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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).

Antônio Leal Oliveira
Doutor em Direito Público pela Université Paris Nanterre e Doutor em Teoria
do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Mestre em Direito Público
(UERJ) e Mestre em International Business (SIBE/Alemanha). Professor da
graduação da FDV.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 8 horas
Data de início: 05/05/22 (encontros quinzenais: 05 e 19/05; 02 e 09/06)
Dia da semana: quinta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 13
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CCD - DIREITO, BRANDS & STARTUPS: PRÁTICAS JURÍDICAS SOB UMA NOVA
PERSPECTIVA
APRESENTAÇÃO:
O objetivo principal do curso é aproximar os (as) alunos(as) das demandas reais do mercado.
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, o universo das startups e os tipos de negócios
existentes no nosso cotidiano.
O CCD 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 e competências para a nova dinâmica de
mercado. 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 não sobrevive diante do novo. Por isso,
fundamental compreender esta nova dinâmica de mercado para a construção de uma carreira
profissional sustentável e preparada para o enfrentamento dos desafios da vida.
Neste contexto, as aulas serão divididas em teóricas-expositivas (com o foco na participação
discente), com participação de convidados empreendedores, e com a utilização de ferramentas
e planos de ações e negócios.
A cada encontro, serão convidados profissionais empreendedores que irão relatar suas
experiências, apresentando os desafios e as escolhas que contribuíram para a formação
empreendedora.
Haverá também, a apresentação de atividades extracurriculares que auxiliem aqueles que têm
interesse em seguir um caminho do empreendedorismo, com a indicação de artigos e livros de
apoio para aprofundamento do tema. Ademais, cada convidado indicará livros que considera
de leitura indispensável, criando, assim, um ciclo de leitura básico para cada aluno participante.
Assim, o CCD quer demonstrar que o empreendedorismo está intrínseco no dia-a-dia de
qualquer pessoa, e que existem um universo de ferramentas que servirão de ajuda e guia para
nossas escolhas e exercitar as modalidades empreendedoras existentes.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos da EDV Jr.
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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: 10 horas
Data de início: 17/03/2022
Dia da semana: quinta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
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CCD - BUSINESS & LAW NO SÉCULO XXI (FDV – B&LAW)
APRESENTAÇÃO:
Vivencia-se uma nova era para o Direito. Um Direito interconectado, transformativo e mais
pragmático. O século XXI exige dos profissionais do Direito uma postura de empreendedorismo
jurídico, gestão de conflitos e habilidades comportamentais (empatia, mindfulness, felicidade,
resiliência, dentre outros). Os problemas e os desafios do século XXI exigem das Empresas uma
postura de gestão voltada a criação de valor para todos os seus principais stakeholders (clientes,
empregados, fornecedores, investidores, sociedade e meio ambiente). O sistema econômico
moderno sofreu uma transformação diante nas novas exigências e necessidades da sociedade
mundial, tanto que o Capitalismo vive uma NOVA ERA, denominado de Capitalismo de
Stakeholders (Resiliente e Consciente).
No contexto internacional, as empresas são vistas como atores transformativos desta nova era.
A própria Organização das Nações Unidas (ONU), no contexto de enfrentamento dos problemas
socioambientais globais, constatou a importância da participação ativa dos atores corporativos
nas ações e nas práticas multiníveis de promoção do desenvolvimento sustentável mundial. O
setor privado é responsável por 60% do PIB mundial e por 70% dos empregos. As temáticas dos
direitos humanos e da sustentabilidade estão sendo incorporadas nas culturas empresarias e
nos valores dos negócios, uma vez que foram compreendidas como uma vantagem competitiva
de mercado neste novo século.
Deste modo, fundamental se faz a criação de oportunidades teórica, prática e de vivência para
os graduandos(as) se inserirem neste “Oceano Azul” de oportunidade do mercado local,
nacional e internacional.
Assim, o presente curso de curta duração tem por objetivo geral fornecer uma compreensão
sobre o lugar e a função do direito no mundo corporativo moderno. Para tanto, são objetivos
específicos:
a) Desenvolver uma visão crítica, através da teoria e prática, sobre os temas Empresas na era do
ESG (Environmental, Social e Governance); Capitalismo de Stakeholders; Empresas
Humanizadas; Startups; Índice de Sustentabilidade no Mercado Financeiro e a relação com os
profissionais do Direito.
b) Promover o contato (networking) dos(as) alunos(as) com profissionais da área empresarial,
que apresentam diferenciais de mercado voltados ao engajamento com os temas propostos,
abrindo oportunidades para um encaminhamento profissional no setor corporativo.
c) Desenvolver nos(as) alunos(as) habilidades indispensáveis para esta nova de
empreendedorismo e de gestão de conflito do século XXI.
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PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos da EDV Jr.

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: 10 horas
Data de início: 12/05/2022
Dia da semana: quinta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11

8

CCD - CONHECENDO OS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS E AS INICIATIVAS DE
DESJUDICIALIZAÇÃO
APRESENTAÇÃO:
Os cartórios extrajudiciais estão na tradição da maioria dos países do mundo. No entanto, ainda
há grande desconhecimento dos estudantes acerca das atribuições dessas serventias. Por outro
lado, as legislações mais recentes têm ampliado o rol de serviços que podem ser realizados na
esfera extrajudicial, em clara tendência de desjudicialização. Nessa linha, estão previstos os
procedimentos de inventário, divórcio e usucapião. O curso se propõe a iniciar essa análise,
mormente com o estudo dessa tendência de desjudicialização.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.

DOCENTE:
Professora: Carolina Romano Brocco Tardin
Advogada e professora. Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES). Especialista em Direito Público. Pós
Graduanda em Direito Tributário. Graduada em Direito pelas Faculdades
Integradas de Vitória (FDV).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 6 horas
Data de início: 22/03/2022
Dia da semana: terça-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 10
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CCD - MERCADOS E NORMAS JURÍDICAS: UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE
ECONÔMICA DO DIREITO
APRESENTAÇÃO:
A Análise Econômica do Direito visa aplicar ferramentas oriundas da Ciência Econômica, sobretudo
da Microeconomia, para esclarecer e prever as implicações concretas das normas jurídicas. De outra
banda, trata-se de método que também permite indicar a norma jurídica a ser adotada para que se
alcance um determinado comportamento. Diante disso, o presente curso tem como objetivo
introduzir o aluno no referido método interdisciplinar. Para tanto, será propiciado ao estudante o
contato com os principais conceitos econômicos – necessários à compreensão do funcionamento
dos mercados –, destacando sua relação com o Direito, de modo que reste demonstrada, ao fim do
curso, a complementaridade entre Direito e Economia. Ademais, esse curso visa fornecer ao aluno o
instrumental para “aprender a aprender” a enfrentar situações práticas e teóricas que, de alguma
forma, relacionem o Direito à Economia, o que se verifica com muita frequência, por exemplo, no
Direito Administrativo, Contratual, Financeiro, Econômico e Tributário.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTE:
Professora: Karoline Marchiori de Assis
Professora na Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Doutora em Direito pela
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha, e pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (USP), tendo sido aprovada com nota
summa cum laude. Foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Possui graduação em Direito pela
Universidade de São Paulo (USP) e em Administração de Empresas pela Escola
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGVEAESP). Advogada. Membro da International Fiscal Association (IFA), da Associação Brasileira de
Direito Financeiro (ABDF) e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 8 horas
Data de início: 11/05/2022
Dia da semana: quartas-feiras
Horário: 17h às 18h40
Local: sala 12
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CCD - DIREITO E INOVAÇÃO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, BLOCKCHAIN E
CONTRATOS INTELIGENTES
APRESENTAÇÃO:
A oficina tem como principal objetivo promover o estudo - e capacitar os interessados para a
utilização - dos serviços tecnológicos que estão transformando o mercado jurídico e o exercício
profissional do Direito. Dentre os temas que serão objeto de estudo estão: (a) Os mercados
brasileiro e internacional das lawtechs e suas principais aplicações – redução da burocracia e do
número de litígios, facilitação do acesso aos dados e promoção de mais acordos, automação e
gestão inteligente de contratos e documentos, legal design e visual law; (b) Os avanços no
campo da Jurimetria e análise de dados; (c) Direito e inteligência artificial: o que é (e o que não
é) inteligência artificial; sistemas baseados em aprendizagem de máquina, ciência de dados e
análise preditiva; análise preditiva e Poder Judiciário para a tomada de decisões; (d) Blockchain,
criptomoedas e contratos inteligentes: a aplicação da tecnologia blockchain em serviços
públicos e no setor privado; os desafios da regulação de contratos inteligentes e criptomoedas;
sistemas de identidade digital e soberania; desburocratização dos serviços públicos.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos do LINO-jus FDV.
DOCENTE:
Professor: Bruno Costa Teixeira
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV/ES. Especialista em
Educação e tecnologia pela Universidade de São Paulo – USP. Graduado em
Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Coordenador de EAD na
FDV/ES. Professor de Direito na FDV/ES. Áreas de Pesquisa: Direito Digital.
Ensino Jurídico. Tecnologia Educacional. Métodos e Técnicas de Ensino.
Propriedade Intelectual. Metodologia de Pesquisa.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 10 horas
Data de início: 23/03/2022
Dia da semana: quarta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
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CCD - CRIMINOLOGIA CRÍTICA
APRESENTAÇÃO:
Guerra ao crime e guerra às drogas; militarização das forças policiais; criação de novos tipos
penais; aumento da severidade das leis penais e processuais penais; incremento do poder
discricionário de promotores e juízes; encarceramento em massa; regimes penitenciários mais
rigorosos e expansão das redes de controle penal pós-penitenciário. Essa tem sido a tendência
seguida pelos sistemas penais de grande parte dos países ocidentais nos últimos 30 anos. Em
seu âmago, reside um conjunto de percepções que insiste em defender que policiamento mais
agressivo, leis e sentenças penais mais duras e ampliação do uso da pena privativa de liberdade
seriam instrumentos eficazes para promover o aumento da segurança dos cidadãos. Em países
como o Brasil, tais medidas contam com significativo apoio popular, do sistema político e dos
meios de comunicação de massa. No entanto, elas não têm sido capazes de realizar suas
promessas. Por exemplo, no ano de 2018, no Brasil foram praticados mais de 62 mil homicídios,
sendo que a taxa média nacional de apuração policial desses crimes é de 8%. Ademais, constatase uma seletiva e massiva criminalização das frações mais precarizadas da classe trabalhadora
pela prática de condutas, em sua maioria, de pequena lesividade social. O propósito desse curso
é oferecer subsídios teóricos para interpretar o significado político e criminológico desse
fenômeno.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.

DOCENTES:
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.
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Professor: 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). Doutorando
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).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 10 horas
Data de início: 02/05/2022
Dia da semana: segunda-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 13
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CCD - O QUE FAZ UM DIPLOMATA? A CARREIRA DIPLOMÁTICA NO BRASIL.
AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES
APRESENTAÇÃO:
Apresentar ao aluno a importância da carreira diplomática e consular nas relações internacionais
do Brasil com a sociedade internacional. O ingresso na carreira diplomática, as funções e
objetivos dos diplomatas e agentes consulares.
Análise das principais convenções sobre as imunidades e privilégios dos agentes diplomáticos e
consulares, assim como os comentários de experiências práticas da vida diária dos diplomatas
durante a função de representação nos Estados tanto acreditante quanto acreditado.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos da LADIN FDV.

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.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 10 horas
Data de início: 19/04/2022
Dia da semana: terça-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
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CCD - SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL - SISTEMA BRETTON WOODS
- A GUERRA RÚSSIA /UCRÂNIA E A NOVA ORDEM MUNDIAL. EFEITOS
MILITARES, DIPLOMÁTICOS E ECONÔMICOS.
APRESENTAÇÃO:
Análise da situação mundial à luz da invasão da Ucrânia por parte da Rússia e os seus efeitos
militares, diplomáticos e econômicos na sociedade internacional globalizada.
O surgimento de uma Nova Ordem Mundial e as consequências das sanções econômicas na
sociedade internacional.
Ameaças de enfrentamentos com armamento atômico e a postura e eficácia dos organismos
internacionais como a ONU, OTAN, UNIÃO EUROPEIA e os organismos do Sistema Bretton
Woods.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos da LADIN FDV.
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.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 10 horas
Data de início: 15/03/2022
Dia da semana: terça-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
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CCD - DIREITO MARÍTIMO E PORTUÁRIO
APRESENTAÇÃO:
Fornecer aos alunos noções gerais sobre o Direito Marítimo e Portuário à luz das normas internas
e internacionais, Da exploração do porto e suas instalações, das funções dos operadores
portuários, do órgão gestor de mão de obra avulsa –OGMO-, legislação portuária. Espaços
marítimos, Plataforma Continental, Amazônia Azul, analise da função do Tribunal Marítimo.
Convenção das Nações Unidas Sobre Direito do Mar. Navio, Classificação de Navios, Agente
Marítimo, Bandeiras de Conveniência. Interpretar a legislação portuária construindo uma base
teórica e prática sobre o funcionamento do porto, navio e as relações patronais com os
trabalhadores da estiva e da capatazia. Refletir sobre a importância do porto e do transporte
marítimo, nas relações comerciais do país e o consequente conflito de normas. Conhecer as
características e formas de administração e fiscalização portuária, os direitos e a forma de
organização dos trabalhadores portuários, a relação entre a atividade portuária e o meio
ambiente, obter noções básicas sobre o navio, navegação e transporte marítimo e fluvial.
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.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 10 horas
Data de início: 14/03/2022
Dia da semana: segunda-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
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CCD - DIREITO PENAL EMPRESARIAL E ECONÔMICO
APRESENTAÇÃO:
O direito penal se encontra em constante evolução mutatória impulsionado pelas transformações sociais
e revoluções tecnológicas promovidas pelo fenômeno da globalização. Neste cenário, novos bens
jurídicos que não são naturais ao ser-humano surgem e passam a necessitar da proteção penal para a
manutenção do estado de bem-estar social em nossa comunidade. Nesse sentido, são positivados novos
tipos penais e instrumentos processuais no ordenamento jurídico brasileiro massivamente na legislação
extravagante, os quais buscam reprimir, prevenir e reparar atos que possam ensejar danos
supraindividuais, ou seja, à coletividade. Referidos tipos penais, em sua maioria, são praticados por
indivíduos com alto prestígio social, econômico ou político, os quais praticam os chamados crimes de
colarinho branco. O profissional jurídico que hoje se insere no mercado de trabalho, seja atuando na
iniciativa privada ou no serviço público, passa a ser desafiado cada vez mais a tratar de maneira preventiva
ou repressiva sobre demandas criminais pertinentes a delitos praticados por empresas ou pessoas físicas
contra a ordem econômica, relações de consumo, ordem tributária, previdência social, mercado de
capitais, sistema financeiro nacional, probidade na iniciativa privada ou na administração pública, dentre
alguns outros bens jurídicos existentes no ordenamento jurídico brasileiro, os quais quando violados,
podem prejudicar a estabilidade do corpo social como um todo. O objetivo do curso é fornecer capital
teórico em direito material e processual penal, amparado na legislação atual, doutrina e jurisprudências
dominantes, para capacitar o senso crítico sobre o tema e a adequada atuação profissional sobre o direito
penal econômico, este que integra os crimes de colarinho branco.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTE:
Professor: Anderson Burke
Advogado e sócio da Burke Advogados. Atuação docente nos cursos de graduação
em Direito e Pós-Graduação em Ciências Criminais da Faculdade de Direito de
Vitória (FDV/ES). Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de
Direito de Vitória (FDV/ES). Especialista em Ciências Criminais, Direito Constitucional
e Direito Tributário. Membro da Comissão de Advocacia Criminal e de Política
Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 16 horas
Data de início: 17/03/2022
Dia da semana: quinta-feira
Horário: 11h30 às 13h10

Local: sala 09
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CCD - ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E CARREIRAS JURÍDICAS MILITARES
APRESENTAÇÃO:
No curso você terá oportunidade de conhecer a Organização Judiciária Militar, com todas as suas
particularidades. Terá contato com os instrumentos utilizados para o cumprimento da Missão da Marinha
do Brasil de reparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para a garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento
das atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa. Serão abordados temas
como: A competência da Justiça Militar da União. Quais são os crimes militares mais comuns. O que é o
Tribunal Marítimo. Quem julga os acidentes e fatos da navegação. Por fim, será feita uma breve
introdução do estudo do Direito Marítimo. O curso proporcionará, ainda, uma imersão no universo único
das carreiras militares. Você conhecerá de perto as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil, na
Capitania dos Portos do Espírito Santo, com a oportunidade única de uma visita institucional nesta
Organização Militar. Conhecerá o papel do Assessor Jurídico em uma Organização Militar. Além disso será
explorado o tema: “A mulher nas fileiras das forças armadas”. No mais, serão explanadas as formas de
ingresso nesse ambiente em que os pilares são a hierarquia e disciplina e que tem como visão de futuro
ser uma Força Moderna, aprestada e motivada, com alto grau de independência tecnológica, de dimensão
compatível com a estatura político estratégica do Brasil no cenário internacional, capaz de contribuir para
a defesa da Pátria e salvaguarda dos interesses nacionais, no mar e em águas interiores, em sintonia com
os anseios da sociedade.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTE:
Professora: Roberta Motta da Silva Silveira
Oficial da Marinha do Brasil. Assessora Jurídica do Capitão dos Portos do Espírito Santo
(CPES). Instrutora do Curso de Formação de Aperfeiçoamento para Contramestres na
disciplina Legislação Marítima. Encarregada da Execução Penal no Serviço de Polícia
Judiciária Militar (SPJM), no Comando do 1º Distrito Naval/RJ (2019). Pós-graduação
Lato Sensu em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade Estácio de Sá (2017). Pósgraduação lato sensu em Ministério Público e Cidadania, pela Escola de Estudos
Superiores do Ministério Público (2013). Graduação em Direito- Faculdades Integradas
de Vitória - FDV (2012). Experiência nas áreas jurídicas e administrativas das Forças
Armadas, órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público, com ênfase na assessoria jurídica, elaboração
de minutas de ACP, pareceres jurídicos, denúncias, atuação na seara de resolução de conflitos
(conciliação) e assessoria na condução de sindicâncias e Inquéritos Policiais Militares.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 10 horas
Data de início: 02/05/2022
Dia da semana: segunda-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
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CCD - VOCÊ QUER SER ADVOGADO? COMO DIRECIONAR A SUA FORMAÇÃO
PARA CONSTRUIR UMA CARREIRA DE SUCESSO.
APRESENTAÇÃO:
Quando saem da faculdade, muitos alunos acham que já estão prontos para um ingresso
impactante no mercado de trabalho e gestão de suas vidas profissionais no exercício da
advocacia. Isso é uma ilusão ou um sonho, pois a realidade é completamente distinta e
absurdamente mais abrangente do que é ensinado em qualquer faculdade do País.
O objetivo deste curso é fazer com que você, estudante de direito, já consiga começar de
imediato a fazer um planejamento a ser incrementado após sua obtenção da carteira da OAB.
Por outras palavras: ter elementos que os subsidiem para um alavancamento rápido na
advocacia.
Serão quatro encontros de uma hora e meia cada.
Iremos no curso discutir em cada encontro um tópico abaixo:
a) de acordo com o seu perfil qual a melhor linha para atuar na advocacia: como associado,
empregado ou dono e empreendedor, sempre dialogando sobre os prós e contras de cada
escolha;
b) mesmo não sendo advogado você já pode ir mapeando um nicho de atuação onde você pode
crescer em razão da escassez de advogados competentes e isso é algo extremamente
importante;
c) estabelecida como será sua atuação, se voltada para nichos ou uma advocacia geral, como
fazer um marketing, observando as normas da OAB, que venha lhe trazer uma boa clientela e,
por fim;
d) estratégias testadas que aumentam exponencialmente as chances de fechar com o cliente e
obter êxito em suas ações.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
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DOCENTE:
Professor: Alessandro Dantas Coutinho
Graduado pela FDV; Especialista em Direito Tributário; Mestre em Direitos e
Garantias Fundamentais pela FDV; Autor de 18 (dezoito) livros publicados ligados
ao Direito Administrativo; Autor de mais 50 (cinquenta) artigos jurídicos
publicados; Cocoordenador de uma coleção de livros jurídicos para uso
profissional que terá mais de 50 (cinquenta) volumes; Professor de Direito
Administrativo da Escola Superior de Advocacia do Estado do Espírito Santo;
Professor de Direito Administrativo da Escola Superior do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo; Professor de Direito Administrativo da Escola Superior da Magistratura do
Espírito Santo, Professor de Direito Administrativo de renomados cursos preparatórios nacionais
para concursos de carreiras jurídicas; Foi coordenador e palestrante do Congresso Brasileiro de
Concurso Público, do Seminário Avançado de Processo Administrativo Disciplinar; ministrou e
ministra palestras nos maiores congressos sobre gestão pública do País; Presidente da Comissão
de Direito Administrativo da OAB.ES; Advogado atuante representando mais de 2 mil clientes
de todos os Estados da federação.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 8 horas
Data de início: 27/04/2022
Dia da semana: quarta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
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CCD - DIREITO DIGITAL: TÓPICOS ESPECIAIS EM PROTEÇÃO DE DADOS
APRESENTAÇÃO:
O desenvolvimento da internet provocou uma espécie de vitória da tecnologia sobre o tempo: a mesma
rede capaz de potencializar o exercício democrático, a transparência e o acesso à informação, também
pode funcionar como um historiador implacável, forjado para não esquecer os registros de seus usuários,
ainda que contra sua vontade. Diante desse cenário e orientadas à resolução de casos práticos, as aulas
do curso têm por objetivo demonstrar como resolver problemas jurídicos que envolvem tecnologia.
Dentre eles: (1) Vigilância digital, algoritmos e modelagem do comportamento: o desafio da proteção dos
dados pessoais em cenários de big data e internet das coisas; ativismo digital, criptografia e exercício de
direitos fundamentais; dados pessoais como ativo econômico e projeção da personalidade; (2) Direito e
inteligência artificial: análise jurídica da inteligência artificial e seus dilemas morais; inteligência artificial
aplicada ao Direito; regulação jurídica de carros autônomos; sistemas preditivos e preconceito; (3) A Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais e o Marco Civil da Internet: censura, liberdade de expressão e os
discursos de ódio e humorístico na internet; tutelas reparatória e inibitória em casos de violação dos
direitos à honra, à imagem e à privacidade; modelos de responsabilização e reparação de danos;
responsabilidade das plataformas por conteúdo de terceiro; fake news e deep fake; (4) Direito à memória
e ao esquecimento na internet: quem decide quais conteúdos devem ser lembrados ou esquecidos? Qual
é o tratamento adotado pelos tribunais?; (4) Morte, Direito e tecnologia: a tutela jurídica da herança
digital; gerenciamento de bens digitais, conteúdos e perfis de usuários vivos e falecidos.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos do LINO-jus FDV.
DOCENTE:
Professor: Bruno Costa Teixeira
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV/ES. Especialista em
Educação e tecnologia pela Universidade de São Paulo – USP. Graduado em Direito
pela Faculdade de Direito de Vitória Atuação profissional. Coordenador de EAD na
FDV/ES. Professor de Direito na FDV/ES. Áreas de Pesquisa Direito Digital. Ensino
Jurídico. Tecnologia Educacional. Métodos e Técnicas de Ensino. Propriedade
Intelectual. Metodologia de Pesquisa.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 10 horas
Data de início: 24/03/2022
Dia da semana: quinta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 10
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CCD - RETÓRICA E SOFÍSTICA NA DECISÃO JURÍDICA
APRESENTAÇÃO:
O curso pretende debater a tese de que as formas de apresentação da decisão jurídica, no Brasil
de hoje, e as formas como ela efetivamente se concretiza diferem muito. Desvelar essas
estratégias argumentativas pode desapontar o estudante entusiasmado com uma eventual
“realização da justiça”, mas, com mais reflexão, não só lhe fará compreender os procedimentos
jurídicos hodiernos como também lhe mostrará como realizar mais eficientemente seus ideais
dessa mesma justiça. É preciso compreender como se processa a separação entre o texto jurídico
(leis, decretos, regulamentos...) e a norma e como a complexidade daí decorrente provoca o
crescimento do papel do direito e da importância de nosso trabalho como juristas. Depois da
ingenuidade da identificação entre texto e norma e da separação entre criação e aplicação do
direito, onipresente na teoria da separação dos poderes, verifica-se hoje a mistificação confusa
de uma “racionalidade” que não resiste a mais pueril análise retórica. Por meio desse
instrumento milenar, o aluno vai ser levado a perceber que a suposta “racionalidade
argumentativa” é uma estratégia apenas para apresentar a decisão e daí a compreender como
ela efetivamente é tomada.
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: 10 horas
Datas: 08/04; 29/04; 13/05; 20/05 e 10/06/2022
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 17h às 18h30
Local: sala 11
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CCD - ESTADO DE DIREITO, DEMOCRACIA E FAKE NEWS.
APRESENTAÇÃO:
As democracias liberais contemporâneas foram assaltadas recentemente pelo fenômeno das
chamadas “fake news”, pondo em risco suas fórmulas tradicionais. Diante disso, o padrão
clássico das decisões em sistemas democráticos - aquele das “regras do jogo”, como sugerido
pelo jurista italiano Norberto Bobbio - se viu constrangido a uma tomada de posição. O que se
tem observado, sobretudo a partir do caso Cambridge Analytica, é a insuficiência dos
instrumentos do Estado de Dirieito para fazer frente a tal situação. Assim, considerando-se a
importância do jogo democrático e de suas práticas é que se propõe o estudo da situação, bem
como das estratégias de enfrentamento.
O curso será realizado em cinco encontros. Será observada uma metodologia ativa,
proporcionando a troca de informações e a construção do conhecimento relativamente ao
objeto problematizadora no curso, desde bibliografia a ser apresentada no primeiro encontro.

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); Pósdoutoramento 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: 10 horas
Data de início: 07/04; 28/04; 12/05; 19/05 e 26/05/2022
Dia da semana: quinta-feira
Horário: 17h às 18h30
Local: sala 11
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CCD - O PENSAMENTO SOCIAL E POLÍTICO BRASILEIRO - CONHECENDO OS
“INTÉRPRETES DO BRASIL”
APRESENTAÇÃO:
O objetivo geral do curso é possibilitar ao aluno a compreensão da especificidade do processo
de formação da sociedade brasileira à luz do pensamento de alguns dos principais “intérpretes
do Brasil”: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jr., Celso Furtado e Florestan
Fernandes.
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 PósGraduação 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: 10 horas
Data de início: 02/05/2022
Dia da semana: segunda-feira
Horário: 17h às 18h30
Local: sala 12
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CCD – PESQUISA EMPÍRICA NO DIREITO
APRESENTAÇÃO:
O objetivo do curso é descrever, discutir e compreender o que é e como se realiza uma pesquisa
empírica no campo Direito, a partir de um problema e de uma hipótese delimitados, bem como
conhecer os métodos e técnicas de pesquisa que podem ser utilizados como ferramentas para
elaboração de um trabalho científico.
Serão abordados os seguintes temas: o que é a pesquisa científica?; etapas do procedimento de
pesquisa: ruptura, construção e verificação; ferramentas e bases de pesquisa: Mendeley; Portal de
Periódicos CAPES/MEC; Social Science Research Network – SSRN; Academia.edu; Scielo; Google
Scholar – Acadêmico; métodos de pesquisa: quantitativo, qualitativo e misto; técnicas de pesquisa;
tipos de projeto de pesquisa: dos artigos de revisão aos artigos de pesquisa; estrutura do projeto de
pesquisa: apresentação do tema e sua delimitação, justificativa, problema, hipótese, objetivos,
referências, estratégias metodológicas e cronograma; redação científica.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTE:
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
Datas: 29/04; 06/05; 20/05; 27/05 e 03/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 17h às 18h40
Local: sala 10
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CCD - ESTUDOS AVANÇADOS COM EGRESSOS: NEGOCIAÇÃO
APRESENTAÇÃO:
Imagine um espaço interdisciplinar dedicado ao desenvolvimento da teoria e o aprofundamento da
prática na negociação e resolução de disputas. Um ambiente de colaboração e empatia, onde
profissionais das diversas áreas do conhecimento possam compartilhar experiências e desenvolver,
de forma conjunta, metodologias estratégicas de negociação. Como afirma William Ury - “Nós nos
envolvemos em negociações desde a hora em que acordamos até a hora em que vamos dormir”, em
outras palavras, “Goste ou não, você é um negociador”.
Neste sentido, o Grupo “Estudos Avançados em Negociação” tem por objetivos a criação de um
espaço dinâmico, que oportunize a criatividade e a colaboração para com a compreensão dos
conceitos e técnicas da negociação, bem como à produção de conhecimento teórico e,
principalmente, prático sobre a temática Negociação e resolução de disputas. O aprendizado por
meio de casos concretos será o foco do Grupo neste semestre.
A metodologia de trabalho será construída em conjunto durante os encontros, permitindo que os
próprios participantes tragam anseios de aperfeiçoamento dos estudos e contribuam para eleger os
métodos utilizados na temática em questão e definir qual será o produto desses estudos avançados.
Trata-se de um ambiente amplamente democrático; um livro aberto a ser construído pelos próprios
integrantes, contando com todo o apoio da instituição para viabilizar a criação do conhecimento.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTES:
Professores:
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.
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Henrique de Souza Pimenta
Advogado e Mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES).

Lívia Gava De Souza Pimenta
Advogada. Mediadora Judicial (TJ-ES) e extrajudicial. Especialista em Direito Civil
e Processo Civil. Especialista em Direito de Família e Sucessões. Especialista em
Direito Médico, Hospitalar e da Saúde. Especialista em Mediação de conflitos e
Arbitragem. Associada do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família).
Graduanda em Psicologia pela Multivix.
Ludmila Moura de Abreu Almeida
Advogada Colaborativa. Mediadora de Conflitos. Especialista em Direito das
Famílias e Sucessões.

Rafael Santos de Almeida
Procurador do Estado do Espírito Santo. Especialista em Gestão Negociada de
Conflitos, em Direito Público e Direito Imobiliário.

Thais Siqueira Fernandes
Advogada com ênfase em gestão de contratos corporativos, graduada pela Faculdade
de Direito de Vitória (FDV).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 6 horas
Datas: 04/04; 02/05; e 06/06/2022 (encontros mensais, na primeira segunda-feira do mês)
Dia da semana: segunda-feira
Horário: 19h às 20h30
Local: sala 17
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OFICINA - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ESTUDO
APRESENTAÇÃO:
Em minha experiência como estudante e professor, venho constatando que, uma das grandes
dificuldades dos alunos, é a construção e a implementação de um projeto de estudo eficiente. Há o
desejo de estudar e até disponibilidade de tempo, contudo faltam ferramentas para o seu início. Eu
passei por isso e acredito que, com a minha experiência, posso contribuir para que alunos,
supostamente nesta situação, superem esse obstáculo. A oficina não está vinculada à construção de
projetos de estudo para concursos ou OAB. O objetivo é possibilitar a construção de um projeto de
estudo para a vida cujo propósito, em última análise, seja fomentar o conhecimento, a pesquisa e o
amadurecimento intelectual do corpo discente, inclusive durante a graduação e pós-graduação. A
proposta, cabe alertar, não pode ser considerada científica. A oficina buscará, a partir de minhas
experiências, quase como uma narrativa de vida, apresentar técnicas e estratégias que eu utilizei,
em uma proposta quase informal, capazes de auxiliar estudantes que, efetivamente, desejam
construir e implementar um projeto de estudo.
Além da abordagem geral, haverá também tratamento individualizado com os alunos.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTE:
Professor: Bruno Gomes Borges da Fonseca
Pós-doutorado em Direito pela PUC-Minas Pós-doutorado em Direito pela
UFES. Doutor em Direito pela FDV. Mestre em Direito pela FDV. Professor da
graduação da FDV. Professor do Programa de Mestrado Profissional em Gestão
Pública da UFES. Procurador do Trabalho na 17ª Região (aprovado em 4º lugar
geral em concurso público de provas e títulos). Ex-Procurador do Estado do
Espírito Santo (aprovação por concurso público de provas e títulos - 4º lugar
geral). Aprovado em concurso público de provas e títulos para o cargo de Juiz
do Trabalho do TRT da 5ª Região (3º lugar geral). Ex-Advogado trabalhista.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 4 horas
Datas: 21/03 e 22/03
Dia da semana: segunda e terça-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 12
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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.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 2º período.
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DOCENTE:
Professora: Renata Helena Paganoto Moura
Graduada pela UFES, Mestre pela PUC/SP, Doutoranda pela FDV onde
leciona a disciplina de Direito das Coisas. Mediadora, Advogada,
Coordenada da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial
de Campo Limpo Paulista - SP, atuando principalmente com mediação e
direito imobiliário

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 14 horas
Data de início: 16/03/2022
Dia da semana: quarta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 14
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OFICINA - PESQUISA NINJA
APRESENTAÇÃO:
A oficina tem como objetivo principal promover, a partir de exercícios práticos, capacitação para
busca e investigação avançadas na internet.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.

DOCENTE:
Professor: Bruno Costa Teixeira
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV/ES. Especialista em
Educação e tecnologia pela Universidade de São Paulo – USP. Graduado em
Direito pela Faculdade de Direito de Vitória Atuação profissional.
Coordenador de EAD na FDV/ES. Professor de Direito na FDV/ES. Áreas de
Pesquisa Direito Digital. Ensino Jurídico. Tecnologia Educacional. Métodos
e Técnicas de Ensino. Propriedade Intelectual. Metodologia de Pesquisa.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 4 horas
Data de início: 16/05/2022
Dia da semana: segunda-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: on-line
Inscrições: https://fdv.digital/inscricoes
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OFICINA - AUTOCONHECIMENTO: UM PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE
SI MESMO
APRESENTAÇÃO:
O relatório “O Futuro do Trabalho”, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, aponta quais serão as
habilidades do futuro, ou seja, as competências exigidas no mundo profissional daqui para frente.
Esse relatório foi a base para o desenvolvimento deste curso totalmente voltado para promover uma
qualificação complementar. Programa do Curso: Autoconhecimento, Inteligência Emocional, Gestão
da Inovação em um Mundo em Transformação, Comunicação Assertiva e Negociação e Tomada de
Decisão.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTE:
Professores:
Flávia Vicente Freitas
Treinadora Comportamental credenciada pelo ICI – Internacional Association of
Coaching-Institutes. Practitioner em Programação Neurolinguística e Direito, com
MBA em Gestão Empresarial.

Elaine Avela Malagoli
Analista de Perfil Comportamental, Practitioner em Programação
Neurolinguística e Neuro Semântica e Master Coach. Certificação em
Metodologias Ativas, Design Thinking e Gamificação. Advogada e professora
universitária há mais de 17 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 4 horas
Datas: 23 e 30/03/2022
Dia da semana: quarta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 13
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OFICINA - APRIMORANDO RELACIONAMENTOS COM A COMUNICAÇÃO
NÃO-VIOLENTA
APRESENTAÇÃO:
A oficina tem por objetivo constituir-se num espaço de diálogo e aprendizagem sobre as formas de
aprimorar os relacionamentos em diferentes ambientes com vistas a criar um espaço de respeito e
comunicação assertiva. Serão trabalhados conteúdos e aplicadas ferramentas que auxiliarão os
participantes a estabelecerem uma comunicação que crie pontes ao invés de muros com as pessoas com
as quais convive. A oficina já foi desenvolvida em mais de 20 instituições, dentre as quais O Ministério
Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Institutos federais e empresas de diferentes setores.
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. Formação em “Constelação
Familiar Sistêmica Essencial pelo Instituto de Desenvolvimento Pessoal- INDESP.
Formação em PNL avançada pelo Instituto de Desenvolvimento Pessoal- INDESP,
Formação em Comunicação Não Violenta-CNV, pelo Instituto de Desenvolvimento Pessoal- INDESP. Pósdoutora 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.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 14 horas
Data de início: 26/04/2022
Dia da semana: terça-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 10
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OFICINA - TEATRO E DIRETO - PRÁTICAS E PENSAMENTOS LIMIARES
APRESENTAÇÃO:
A oficina Teatro e Direto - práticas e pensamentos limiares traça um paralelo entre a preparação
do ator/atriz e o profissional do direito. Por meio de jogos teatrais, leituras cênicas e técnicas de
interpretação vamos expandir o repertório expressivo e comunicativo visando contribuir com
um melhor desempenho do profissional em todos os campos de atuação jurídica. A oficina
aborda ainda aspectos da técnica de expressão/comunicação corporal e vocal, com foco na
consciência corporal e vocal e na sensibilização desse “corpo-voz”, entendendo o mesmo como
um agente catalisador de afetos. Esta oficina é voltada para o profissional que queira expandir
seu conhecimento e aperfeiçoar sua presença e criatividade entendendo os aspectos limiares
entre o teatro e o direito.
PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.
DOCENTE:
Professora: Roberta Portela
Roberta Portela é atriz, bailarina e performer formada pela Universidade
Federal de Ouro Preto-MG (2008). Mestre em Artes Cênicas pela UFOP MG (2017), especialista em Preparação Corporal para Atores pela
Faculdade Angel Viana-RJ (2012). Foi integrante de 6 grupos teatrais entre
Minas Gerais e o Espírito Santo. Em Vitória - ES, desde 2008, vem
participando de coletivos e grupos artísticos como atriz, preparadora
corporal e arte-educadora tanto na área das artes da cena (dança, teatro
e performance) quanto na área do audiovisual (curtas metragens, web séries e documentários).
Foi Instrutora de Teatro - Linguagens do Corpo na FAFI - Escola Técnica de Teatro, Dança e
Música de Vitória - ES (2010/2020) e atualmente é Gestora do espaço cultural Cine Teatro
Ribalta.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 14 horas
Data de início: 22/03/2022
Dia da semana: terça-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 09
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OFICINA - LEGAL DESIGN: O MAPA DA EMPATIA
APRESENTAÇÃO:
O curso visa a estabelecer uma visão clara sobre a etapa da empatia no novo mercado jurídico e sobre
o desenho jurídico que ela possibilita, habilitando-o a gerir os processos de transformação e
criatividade na sua organização. A aceleração tecnológica e a velocidade das transições no mercado
jurídico, a interação homem-máquina e a nova economia da experiência fez com que a mentalidade
e abordagem da inovação, antes de implementação gradativa, passem a ser uma habilidade
profissional e ferramenta essencial à sobrevivência das organizações.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período. Recomendado para alunos do LINO-jus FDV.
DOCENTE:
Professora: 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. Pesquisadora do grupo
Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo - FPPC/UFES. Especialista em
Compliance - CCEP. Certificada em Design Thinking pela Cornell Tech. UX Designer.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 4h
Datas: 23 e 30/03/2022
Dia da semana: quarta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 10
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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: 12/04/2022
Local: on-line
Inscrições: 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: 12/04/2022
Local: on-line
Inscrições: 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: 12/04/2022
Local: on-line
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes
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DE - ON-LINE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO
APRESENTAÇÃO:
O curso sobre Direito Previdenciário, de caráter introdutório, tem por objetivo explorar os
seguintes temas:
1 Seguridade Social: assistência e previdência; princípios da seguridade social.
2 Regime Geral: segurados e dependentes; inscrição e filiação; qualidade de segurado;
contagem recíproca do tempo de contribuição.
3 Benefícios: prestação e carência; renda mensal inicial; valores mínimo, máximo, real e nominal
dos benefícios; benefícios do regime geral de previdência social; prescrição e decadência;
desaposentação.
4 Ação previdenciária: competência; interesse de agir e ressarcimento administrativo prévio;
tutela antecipada em ação previdenciária; prova tarifada no Direito Previdenciário; pagamentos
efetuados pelo INSS em virtude de condenação judicial; honorários advocatícios em ações
previdenciárias.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.

DOCENTE:

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 30 horas
Data de início: 12/04/2022
Local: on-line
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes
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DE - ON-LINE - DIREITOS AUTORAIS
CRIATIVIDADE

E

REGULAÇÃO

JURÍDICA

DA

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: 12/04/2022
Local: on-line
Inscrições: 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: 12/04/2022
Local: on-line
Inscrições: 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: 12/04/2022
Local: on-line
Inscrições: www.fdv.digital/inscricoes
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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: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 04
Número de vagas para alunos da graduação: 2 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 06
Número de vagas para alunos da graduação: 6 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 12
Número de vagas para alunos da graduação: 15 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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. Exprofessor 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.
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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,
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: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 13
Número de vagas para alunos da graduação: 8 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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.
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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
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
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e Prevenção ao Crime: Contra-terrorismo; Criminalidade Organizada e Corrupção; Geopolítica,
Criminologia e Desenvolvimento.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 30 horas
Data de início: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 09
Número de vagas para alunos da graduação: 10 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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 PósGraduação 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: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 05
Número de vagas para alunos da graduação: 4 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 30 horas
Data de início: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 10
Número de vagas para alunos da graduação: 10 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de acordo com
os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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 (FDVES). 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). Excoordenador 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.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 30 horas
Data de início: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 11
Número de vagas para alunos da graduação: 5 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de acordo
com os critérios estabelecidos pelo Professor.

55

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); Pósdoutoramento 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: 11/03; 25/03; 08/04; 29/04; 13/05; 20/05; 27/05; 10/06
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 03
Número de vagas para alunos da graduação: 8 vagas
Eventual seleção de alunos, para o preenchimento das vagas disponíveis, será realizada de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Professor.
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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: 07/03/2022
Dia da semana: quintas-feiras e sábados
Horário: quintas-feiras - 11h30 às 13h10 e sábados - 9h às 10h
Local: sala 12
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EMPRESA JÚNIOR DA FDV - EDV JR.
APRESENTAÇÃO:
A EDV Jr é a primeira e única empresa júnior de Direito do Espirito 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.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: atividade contínua
Data de início: 14/03/2022 (1º encontro será presencial)
Dia da semana: encontros virtuais toda terça-feira
Horário: 19h20
Local: sala 19
Obs.: as inscrições para o processo seletivo começam no dia 07/03 e se encerram no dia 11/03.
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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
Data de início: 09/03/2022
Dia da semana: quarta-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 16
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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
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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. 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: 08/03/2022 (encontros quinzenais)
Dia da semana: terça-feira
Horário: 11h30 às 13h10
Local: sala 16
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LEGAL HACKERS
APRESENTAÇÃO:
O grupo de estudos Legal Hackers FDV visa fomentar o estudo e o debate sobre temas
relacionados à inovação e tecnologia no campo jurídico, com o objetivo principal de desenvolver
soluções criativas para problemas gerados na interseção entre Direito e tecnologia. As propostas
elaboradas pelo grupo poderão envolver soluções tecnológicas ou a implementação de práticas
inovadoras no ambiente jurídico local. O desenvolvimento das atividades do grupo será realizado
em colaboração com membros do grupo Legal Hackers Vitória.
O grupo buscará inicialmente o aprofundamento em temas relacionados ao Direito e Inovação,
por meio do estudo de textos, vídeos, casos e posterior debate sobre o assunto escolhido em
reuniões quinzenais. Após, o grupo deverá propor soluções sobre problemas relacionados ao
tema que possam impactar a comunidade local. Além disso, o grupo participará da organização
de eventos ligados a Legal Hackers Vitória, como palestras, workshops e hackathons.
Além do aprofundamento acadêmico, a comunidade internacional do Legal Hackers também
promove conexões e networking com universidades em mais de 100 países ao redor do mundo
e ajuda os governos locais a implementarem as soluções desenvolvidas pelos alunos e
professores dessas universidades.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.

COORDENAÇÃO DOCENTE:
Professores:
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. Pesquisadora do grupo
Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo - FPPC/UFES. Especialista em
Compliance - CCEP. Certificada em Design Thinking pela Cornell Tech. UX Designer.

62

Bruno Costa Teixeira
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV/ES. Especialista em
Educação e tecnologia pela Universidade de São Paulo – USP. Graduado em
Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Coordenador de EAD na FDV/ES.
Professor de Direito na FDV/ES. Áreas de Pesquisa: Direito Digital. Ensino
Jurídico. Tecnologia Educacional. Métodos e Técnicas de Ensino. Propriedade
Intelectual. Metodologia de Pesquisa.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: atividade contínua
Data de início: em andamento
Dia da semana: encontros virtuais nos dias 23/03; 06/04; 27/04; 11/05; e 25/05
Link de acesso: https://fdv.digital/legal-hackers
Horário: 19h às 20h40
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PROJETO DE EXTENSÃO – 45º 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 45 “Café, Direito e Literatura”, debateremos o conto “Meu tio o Iauaretê”, de Guimaraes Rosa,
que nos convida a mergulhar nas origens primitivas da língua indígena, expurgada do laço social
pelos povos colonizadores em nosso país! Neste conto é possível refletir sobre os conceitos de
descolonização que podem se articular com diversas práticas e diversos teóricos do Direito, da
Filosofia, da Psicanálise, da História, das Letras, dentre outros. O debate sobre o livro irá
aproximar interessados na literatura de diferente idades e formações.

PÚBLICO ALVO:
Alunos a partir do 1º período.

DOCENTE:
Professor: Nelson Camatta Moreira
Pós-doutoramento em Direito pela Universidad de Sevilla. Pósdoutoramento 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
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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).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 3 horas
Data: 25/03/2022 (sexta-feira)
Horário: 16h
Local: on-line (o link de acesso será disponibilizado no e-mail de confirmação da inscrição)
Inscrições: gratuitas por meio do link www.fdv.br/cafe
Número de vagas: ilimitado
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PROJETO DE EXTENSÃO – 46º 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 46 “Café, Direito e Literatura”, debateremos a obra “Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior.

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).

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Carga horária: 3 horas
Data: 27/05/2022 (sexta-feira)
Horário: 16h
Local: Academia Espírito Santense de Letras (AEL)
Inscrições: gratuitas por meio do link www.fdv.br/cafe
Número de vagas: 25
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