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Nº Título Autores 

1 
Garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e a 

violência de gênero praticada contra as adolescentes 
Yanomami 

Johana Cabral, André Viana Custódio, Higor Neves De 
Freitas 

2 
Famílias LBTQIAPN+ no ambiente escolar brasileiro: 

enfrentamento ao conservadorismo estrutural 
Fernanda Pantaleão Dirscherl, Carolina D’amorim 

Barreto 

3 
A valoração do cuidado exclusivo na fixação dos 

alimentos 
Cecilia Nunes Barros 

4 Alimentos avoengos e a necessidade de colação Maria Eduarda Bittarello Toniolo 

5 
A possibilidade de saque do FGTS como instrumento 
para concretização do projeto parental por meio da 

reprodução assistida 
Iane Dias Krause, Júlia Farias Mertins 

6 
Imposição do regime de bens da separação legal no 

casamento ou na união estável da pessoa idosa 
Rafaela Rojas Barros, Maria Fernanda Gonçalves 

Ribeiro Ventura 

7 
Revisão legislativa da licença-paternidade como 
efetivação do princípio da igualdade no âmbito 

familiar e no mercado de trabalho 
Fernanda Schenkel 

8 
Abandono digital infantil e o limite da intervenção 

estatal nas relações paterno-filiais 
Danielly Duarte Sobral Da Silva 

9 

Determinação judicial de abstenção de divulgação de 
conteúdo relativo ao filho menor de idade na 
internet: primeiras reflexões sobre a decisão 

paradigmática proferida pelo Tribunal da Relação de 
Évora de Portugal 

Victória Barboza Sanhudo 

10 
Consequências das violências no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes 
Ana Lara Cândido Becker De Carvalho, Vanderli Peixoto 

De Oliveira 

11 
Guarda compartilhada no contexto da violência 

doméstica e familiar contra a mulher 
Marina Marques Gontijo 

12 
Ações de curatelas: a legitimidade extraordinária da 
Defensoria Pública como uma tutela às pessoas com 

deficiência 
Cinara Furian Fratton 

13 
A colocação em família substituta de crianças e 
adolescentes em detrimento do acolhimento 

institucional 
Amanda Maria Trojan, Luiza Rodrigues Pin 

14 
A saúde mental e emocional de crianças, 

adolescentes e jovens latino-americanos pós 
pandemia de COVID-19 

Camila Conrad, Juliana Toralles Dos Santos Braga, 
Cristiano Lange Dos Santos 

15 
Abandono digital: o direito à privacidade das crianças 

e adolescentes versus o dever de responsabilidade 
dos pais 

Giovana De Oliveira Spagnol 

17 

O uso das constelações familiares no judiciário em 
casos de violência doméstica contra mulheres: uma 

visão sistêmica para a transgeracionalidade dos 
conflitos 

Deise Brião Ferraz, Marli Marlene Moraes Da Costa 

18 

Relações convivenciais e seus efeitos sucessórios na 
perspectiva dos ordenamentos jurídicos brasileiro e 

português: deve o companheiro ser considerado 
herdeiro necessário ou legitimário? 

Luíza Sartori Parise, Natália Trindade Emmel 



20 
A tenra idade como um (não) limitador ao direito de 
convivência: uma análise dos julgados do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
Marina Dezotti Gatto 

21 
Licença parental sob a ótica do princípio do melhor 
ou superior interesse da criança e do adolescente 

Alexandra Neves Pinheiro, Geórgia Manfroi 

22 
As alterações promovidas nos registros públicos pela 
Lei n.º 14.382/2022 e o procedimento de conversão 

de união estável em casamento 

Conrado Paulino Da Rosa, Luciana Ignácio Krieger, 
Marina Mayer Pereira 

23 
A aprendizagem como forma de combate à 

exploração e trabalho infantil no campo 
Maira Carolina Petry 

24 

O trabalho infantil no Brasil como um reflexo da 
desigualdade social e uma forma de perpetuação da 

segregação de crianças e adolescentes negros no 
Brasil 

Andréa Silva Albas Cassionato, Celiena Santos Mânica 

25 Limites objetivos da arbitragem no direito de família 
Fernanda Rosa Coelho, Dálety Azevedo De Castro 

Eleuthério 

26 
Herança digital: primeiras reflexões sobre a sucessão 

de bens digitais 
Rafaela De Vargas Pereira 

27 
A necessidade da abordagem sobre gênero no 
combate à violência sexual contra crianças e 

adolescentes no Brasil 
Rafael Bueno Da Rosa Moreira, Rafaela Preto De Lima 

28 

Os conselhos de direitos da criança e do adolescente 
enquanto mecanismos democráticos de participação 
popular essencial ao estado social e democrático de 

direito 

Cristiano Patrício Junior, Jesser Rodrigues Borges, 
Reginaldo De Souza Vieira 

29 
O direito a convivência familiar de crianças e 

adolescentes com pais que cumprem pena privativa 
de liberdade 

Maria Eliza Cabral, Franciele Leticia Kuhl, Vitória 
Bandeira Da Silva 

30 
O direito a educação de crianças e adolescentes: uma 

análise das consequências do trabalho infantil 
doméstico no aprendizado escolar 

Andrei Da Rosa Sauzem Machado 

 


