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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS SELECIONADAS PARA A APRESENTAÇÃO NA
MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO ORAL NO XI

SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FMP

1. As 12 (doze) pesquisas selecionadas, nos termos do artigo 33, combinado com o artigo 54 do
Edital de Abertura do XI Salão de Iniciação Científica da Faculdade de Direito da Fundação
Escola Superior do Ministério Público (FMP), para a apresentação na modalidade de
comunicação oral no Grupo de Trabalho Tutelas à Efetivação de Direitos Públicos
Incondicionados (GT 1), no dia 27 de outubro de 2021, a partir das 14 horas, via plataforma
Zoom Meeting da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público são
as seguintes: ● Ana Paula Augustin Padilha (UNIPAMPA) - Deveres de proteção do estado no
enfrentamento às inundações: análise acerca da efetividade da política de proteção e defesa civil no
município de São Borja/RS ● Caroline Silva Costanza (PUCRS) - O direito humano processual ao
acesso à justiça: análise crítica do caso Cantos vs. Argentina ● Eduardo Martins Baladão (FMP) - Da
figura do cão comunitário à luz do direito brasileiro: perspectivas desde o direito dos animais ● Gabriela
Medeiros Araújo e Lídia Caroline Ritter Pinto (FMP) - A reparação integral diante do impacto da
desinformação sobre a saúde durante a pandemia no Brasil ● Geórgia Helena Mezzomo Valiati (FMP)
- Obrigações processuais penais positivas e condenações do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos ● Laura Vogado Lima e Eduardo Gonçalves Spitaliere (FMP) - A reparação integral no
racismo: uma análise do caso Carrefour ● Luísa Daiane Schrammel (FMP) - Projeto de lei (PL) federal
318/2021: todo costume é cultura e serve como álibi para a crueldade contra os animais? ● Mariah Ana
de Almeida Muller (FMP) - A influência do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos
para a evolução da justiça de transição: uma análise dos casos argentino e brasileiro ● Nicolas da Rocha
Machado (FMP) - Liberdade de expressão: da sua limitação até a razoabilidade enquanto direito
fundamental no estado democrático ● Rafael Alves Nolibos e Frederico Claro de Souza (FMP) - A
obtenção de provas mediante ingresso em domicílio sem consentimento do morador nas situações de flagrante
delito por tráfico de drogas ● Raphael Moreira Oliveira (FMP) - Ação penal privada subsidiária da
pública como garantia fundamental ● Thais Dias Gregis (FMP) - Os impactos das novas tecnologias no
direito administrativo: controle dos atos administrativos e a experiência do LicitaCon
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2.
As 24 (vinte e quatro) pesquisas selecionadas, nos termos do artigo 33, combinado com o
artigo 54 do Edital de Abertura do XI Salão de Iniciação Científica da Faculdade de Direito da
Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), para a apresentação na modalidade de
comunicação oral no Grupo de Trabalho Tutelas à Efetivação de Direitos Transindividuais (GT 2),
nos dias 27 e 28 de outubro de 2021, a partir das 14 horas, via plataforma Zoom Meeting da
Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público são as seguintes: ● Ana
Flávia Sartorelli Balancelli (FMP) - A licença parental como proteção ao melhor interesse da criança sob a
ótica do direito comparado ● Ana Flávia Sartorelli Balancelli (FMP) - Projeto de Lei Ada Pellegrini Grinover
(PL nº 1.641/2021) e a positivação dos processos estruturais no ordenamento brasileiro ● Ana Júlia de
Campos Velho Reschke e Luiza Tramontini Benites (FMP) - A autocuratela e a proteção do futuro
curatelado como forma de efetivação da autonomia privada e da dignidade da pessoa humana ● Caroline
Oliveira da Silva (PUCRS) - Processo coletivo estrutural: uma análise sobre a representatividade adequada e a
proteção de direitos fundamentais ● Emmanuel Helias Petersen de Azeredo (FMP) - O valor da verdade
factual e o uso da mentira política como forma de ação no Brasil do século XX ● Fábio Weber Ludwig (FMP)
- A legitimidade dos partidos políticos para propositura de ação civil pública no projeto de Lei Ada Pellegrini
Grinover (PL nº 1.641/2021) ● Fernanda Schenkel de Trois e Henrique Scherer de Verney (FMP) Homeschooling: aspectos favoráveis e contrários à implementação e a necessidade de regulamentação do ensino
domiciliar ● Geórgia Manfroi (FMP) - Licença-parental: perspectivas pelo direito à participação ativa dos
genitores na formação de laços afetivos com o recém-nascido e da igualdade de gênero no âmbito familiar e no
mercado de trabalho ● Giovana de Oliveira Spagnol (FMP)- Abandono digital: a importância de uma
liberdade vigiada de adolescentes e crianças pelos genitores ● Isabella Paganella Pelissari e Barbara Benato
Pontalti (FMP) - O fenômeno da "pejotização" e a consequente precarização das relações de emprego ● Isadora
Centena Cunha e Rafaella Basquerote Blauth (FMP) - Saúde humana e direito animal: o descaso humano
com os animais não humanos e sua relação com as pandemias emergentes ●João Isaías de Oliveira
Céspedes(FURG) - “No fim da fila”. auxílio emergencial, os direitos humanos e os direitos sociais para os
corpos e vidas precárias no Brasil em 2021 ● Laura Vicari Valduga e Vicenzo Favero Goelzer (FMP) - A
inconstitucionalidade da imposição do regime da separação de bens aos idosos no direito brasileiro fundado no
princípio da autonomia de vontade ● Laura Vogado Lima e Eduardo Gonçalves Spitaliere (FMP) - A
reclamação como instrumento de superação de precedentes vinculantes ● Maria Eduarda Bittarello Toniolo
(FMP) - Gênero e cuidado: uma análise a partir do exercício das curatelas ● Murilo Borges (FMP) - Imunidade
de jurisdição e direitos humanos: o caso shangri-lá julgado pelo supremo tribunal federal à luz da
transnormatividade ● Natalia Dalla Rosa Lucas e Georgia Manfroi (FMP) - O direito de convivência e a
proteção da criança e do adolescente com genitores encarcerados ● Nicolas da Rocha Machado (FMP) Autocomposição: a resistência (des)necessária da antiga advocacia na resolução de conflitos positivada no NCPC
● Ohana Rates Paines e João Pedro Alves Monteiro (FMP) - A análise jurisprudencial da ADPF 527: o
direito de escolha das mulheres transexuais e travestis nos presídios brasileiros ● Rafael Antochevis Moller
(FMP) - Arbitrabilidade objetiva: análise da controvérsia da "disponibilidade de direitos” quando estamos
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tratando do uso do procedimento arbitral pela administração pública ● Valentina Ferreira Collares e Marina
Canello (FMP) - Análise do caso dos atiradores do muro de Berlim fundamentado na fórmula de Radbruch ●
Victória Barboza Sanhudo (FMP) - O fenômeno do Sharenting e a necessidade de regulamentação jurídica dos
casos de exposição demasiada de crianças e adolescentes na internet pelos pais ● Victória Mazzarolo Barancelli
e Geórgia Helena Mezzomo Valiati (FMP) - Onze supremos: uma análise da “ministrocracia” em uma época
de “supremocracia” ●Vitória Holthausen Ribeiro (FMP) - A violação da transparência e do direito
fundamental de acesso à informação em tempos de crise: uma análise da medida provisória nº 928/20 à luz da
lei nº 12.527/11.
3. Os integrantes das Comissões Julgadora das comunicações orais nos Grupos de Trabalho, bem
como as informações sobre sua realização no ambiente virtual serão divulgada em novo edital até o
dia 22 de outubro próximo.
Porto Alegre, 15 de outubro de 2021.

Prof. Me. Gilberto Thums,
Diretor da Faculdade de Direito da FMP.

