ABRIL
Dia 17 - Mesa temática “Fundamentação da decisão judicial”
•
•

Oscar Valente Cardoso - Doutor em Direito (UFRGS) com a tese “A tríplice vinculação da fundamentação das
decisões judiciais : pedidos, provas e precedentes”.
João Paulo Kulczynski Forster - Doutor em Direito (UFRGS) com a tese “O direito à adequada valoração da prova
pericial : exame dos pressupostos jurídicos e epistemológicos para a atualização e manutenção do princípio iudex
peritus peritorum”.

MAIO
Dia 10 - Mesa temática “Justiça Restaurativa: dos modelos à sua construção no Brasil”
•

•

Raffaella da Porciuncula Pallamolla - Professora e doutora em Ciências Sociais (PUCRS) com a tese "A construção
da justiça restaurativa no Brasil e o protagonismo do poder judiciário: permanências e inovações no campo da
administração de conflitos".
Daniel Achutti - Professor e doutor em Ciências Criminais (PUCRS) com a tese "Justiça restaurativa e abolicionismo
penal: contribuições para um novo modelo de administração de conflitos no Brasil".

JUNHO
Dia 12 - Mesa temática “Novo paradigma do processo civil”
•
•

Romulo Ponticelli Giorgi Junior - Doutor em Direito (UFRGS) com a tese “Jurisdição constitucional e código de
processo civil: sincronia, racionalidade, interpretação e segurança jurídica”.
Guilherme Botelho de Oliveira – Doutor em Direito (PUCRS) com a tese “Modelos estruturais e organizacionais no
processo civil : uma nova perspectiva dos critérios de distribuição dos poderes processuais”.

JULHO
Dia 9 - Mesa temática “Democracia representativa em tempos de pós-verdade”
•

•
•

Fabrício Pontin - Professor assistente de Direito e Relações Internacionais na Universidade LaSalle (Canoas/RS).
Possui graduação em Direito, mestrado e doutorado em Filosofia e pós-doutorado vinculado ao Centro Brasileiro de
Pesquisas em Democracia (PUCRS).
Marcelo Veiga Beckhausen - Mestre em Direito (Unisinos) e procurador regional da República, tendo atuado como
procurador regional eleitoral entre 2013-2017.
Moysés Pinto Neto - Doutor em Filosofia (PUCRS).

AGOSTO
Dia 14 - Mesa temática “Criminalização da política e politização do crime”
•
•

Juliane Sant'Ana Bento - Doutora em Ciência Política (UFRGS) com a tese "Julgar a política: lutas pela definição da
boa administração pública no rio grande do sul (1992-2016)".
Alexandre Lima Wunderlich - Doutor em Direito (PUCRS) com a tese "Entre a segurança nacional e os direitos
fundamentais: reformulação conceitual do crime político e a defesa das instituições democráticas".

SETEMBRO
Dia 11 - Mesa temática “Migrações e refugiados”
•
•

Norberto Decker Neto – Doutor em Antropologia Social (UFRGS) com a tese “Nessa terra somos todos migrantes:
interfaces entre religião, acolhida humanitária e políticas de imigração no Brasil de ontem e de hoje”.
Silvia Cristina Zelaya – Doutora em Antropologia Social com a tese “Da invisibilidade ao protagonismo: uma
etnografia em espaços de luta, participação e criação de políticas públicas para imigrantes e refugiados no Brasil”.

OUTUBRO
Dia 9 - Mesa temática “Criminalidade econômico-financeira: limites formais e materiais”
•
•

Andrei Zenkner Schmidt – Doutor em Ciências Criminais (PUCRS) com a tese "O direito penal econômico sob uma
perspectiva onto-antropológica".
Tomás Grings Machado – Doutor em Ciências Criminais (PUCRS) com a tese "Harm Principle e direito penal: em
busca da identificação de limites ao crime de lavagem de dinheiro".

NOVEMBRO
Dia 13 - Mesa temática “Saúde e controle social”
•
•

Adriano Tacca - Doutor em Direito (UNISINOS) com a tese “Direito, democracia e saúde: uma análise do potencial
comunicativo do controle social e a contribuição para efetivar o direito fundamental à saúde”.
Lutiane de Lara - Doutora em Psicologia Social e Institucional (UFRGS) com a tese “Participação comunitária e
processos de privatização: imunização, direito e vida”.

DEZEMBRO
Dia 11 - Mesa de Debates “Crimes cibernéticos e seu controle”
•
•

Leandro Ayres França - Doutor em Ciências Criminais (PUCRS) com a tese "Criminologias cyber: o que é
propriamente crime no ciberespaço".
Jaqueline Ana Buffon - Procuradora da República, membro do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética
(GACC) e coordenadora do NACCC/MPF/RS.

