
MAIO

Dia 16 - A PEC 287/2016 e a Reforma da Previdência
• Daniel Machado da Rocha - Mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Juiz Federal junto ao TRF 4ª Região, compondo a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 
Professor coordenador da Especialização em Direito Previdenciário da Escola Superior da Magistratura Federal – 
ESMAFE/RS. Autor, entre outras, das seguintes obras: Normas Gerais de Direito Previdenciário e a Previdência do 
Servidor Público, Florianópolis: Conceito, 2012; Direito Fundamental à Previdência Social, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004; Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social (em coautoria com José Paulo Baltazar 
Junior), 14 ed., São Paulo: Atlas, 2016; Curso de Direito Previdenciário (em coautoria com José Antonio Savaris), 
Alteridade Editora, 2014.

JUNHO

Dia 13 - Mesa temática “Combate à corrupção no Brasil”
• Carla Veríssimo - Procuradora Regional da República na 4ª Região, doutora em Direito pela UFRGS (2016) e pelo 

Programa de Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global da Universidade de Salamanca (2016) com a tese 
“Anticorrupção e Compliance: a incapacidade da Lei 12.846/2013 para motivar as empresas brasileiras à adoção de
programas e medidas de compliance”.

• Tânia Santos Coelho Souza – Servidora da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, doutora em 
Sociologia pela UFRGS com a tese “Ideias, atores e campos estratégicos : a transferência de ideias e práticas entre
o campo de combate à corrupção e o campo da política fiscal no Brasil”.

JULHO

Dia 13 - Mesa temática “Direitos indígenas e conflitos territoriais”
• Fernanda Frizzo Bragato - Professora do PPG em Direito da Unisinos, doutora em Direito pela Unisinos e 

coordenadora do projeto de pesquisa “Direitos Territoriais Indigenas e Prevenção de Atrocidades”.
• Henrique Kujawa - professor da Faculdade Meridional IMED, doutor em Ciências Sociais pela Unisinos com a tese 

“Conflitos territoriais envolvendo indígenas e agricultores no norte do Rio Grande do Sul: a trajetória de políticas 
públicas contraditórias”.

• José Rodrigo Pereira Saldanha - Consultor do Ministério da Cultura, doutor em Antropologia Social pela UFRGS com
a tese “Selvagens, barbárie e colonos: coletivos indígenas kaingang e o choque com a Civilização no Sul do Brasil 
Meridional contemporâneo”.

AGOSTO

Dia 22 - Mesa temática “Criminalidade e fronteiras”
• Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth - Professor do Mestrado em Direitos Humanos da UNIJUÍ, doutor em Direito pela 

Unisinos com a tese “A produção da vida nua no patamar de (in)distinção entre direito e violência: a gramática dos 
imigrantes como “sujeitos de risco” e a necessidade de arrostar a mixofobia por meio da profanação em busca da 
comunidade que vem”.

• Sandra Cristiana Kleinschmitt - Professora da UNIOESTE, doutora em Sociologia pela UFRGS com a tese “As mortes
violentas na tríplice fronteira: números, representações e controle social : estudo comparativo entre Brasil, 
Paraguai e Argentina”.

• Marlene Inês Spaniol - Professora de Direito e doutora pela PUCRS com a tese "Políticas Municipais de Prevenção à
Violência no Brasil: Desafios e Experiências no Campo da Segurança Pública".



SETEMBRO

Dia 26 - Código de Processo Civil de 2015: impressões e reflexões após o primeiro ano 
de vigência

• Daniel Mitidiero – Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor adjunto de
Direito Processual Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ministra palestras regularmente em eventos jurídicos no Brasil
e no exterior. Tem 28 livros e vários artigos publicados na sua área de concentração no Brasil e no exterior. 
Vencedor do 51 Prêmio Jabuti (2009). Ao lado de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, é coordenador 
da Coleção "Comentários ao Código de Processo Civil" e "O Novo Processo Civil", ambas da Editora Revista dos 
Tribunais (São Paulo).

OUTUBRO

Dia 17 - Mesa temática “Lei de Drogas: balanço de uma década”
• Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo – Doutor em Sociologia pela UFRGS, com pós-doutorado em Criminologia pela 

Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) e pela Universidade de Ottawa. Atualmente é professor titular da Escola de 
Direito da PUCRS e dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e em Ciências Criminais da mesma 
instituição, além de pesquisador do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e 
membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq.

• Ana Luisa Chiodelli von Mengden – Procuradora Regional da República, mestre em Direito pela PUCRS.
• Luciane Marques Raupp – Doutora em Saúde Pública pela USP com a tese "Circuitos de uso de crack nas cidades 

de São Paulo e Porto Alegre: cotidiano, práticas e cuidado".
• Rafael Francisco França – Delegado da Polícia Federal e mestre em Ciências Criminais pela PUCRS.

NOVEMBRO

Dia 14 - Mesa temática “Ações afirmativas e políticas da igualdade”
• Sandra Silveira - Graduada em Serviço Social pela PUCRS, com especialização em administração e planejamento de 

programas sociais. Graduada em Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura) pela UFRGS. Mestre e doutora em 
Educação pela UFRGS. Tese: "Cultura Afro-Brasileira Uma Perspectiva Para a Educação".

• Lúcio Antonio Machado de Almeida - Professor da graduação em Direito das Faculdades Dom Bosco, doutor em 
Direito pela UFRGS com a tese “O intricado caminho moral das cotas raciais para negros no Brasil como políticas de
reconhecimento à luz do pensamento de Charles Taylor”.

• André Luis Pereira - Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense (IFSUL), 
doutor em Sociologia com a tese “Mecanismos de promoção da igualdade racial em nível local : uma análise do 
processo de implementação das políticas de promoção da igualdade racial em Porto Alegre (2004-2014)”.

DEZEMBRO

Dia 5 - Mesa temática Processo Penal contemporâneo: análises e perspectivas
• Gabriel Antinolfi Divan - Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo 

(UPF), doutor em Ciências Criminais pela PUCRS com a tese “Processo Penal e Política Criminal: uma 
reconfiguração da justa causa para a ação penal'.

• André Machado Maya - Professor da graduação e mestrado em Direito da Fundação Escola Superior do Ministério 
Público (FMP), doutor em Ciências Criminais pela PUCRS com a tese “A oralidade como técnica de redução das 
práticas autoritárias no processo penal”.

• Vanessa Chiari Gonçalves – Professora adjunta do curso de Direito na UFRGS e doutora em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná com a tese "A tortura como violência instituída e instrumento para a simulação do 
réu confesso".


