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Título Autor 

Espiritualidade como caminho 

ético para efetividade dos Direitos 

Humanos pelo advogado 

 

Alan Faria Andrade e Regina Vera Villas Bôas 

PUC-SP 

Violação dos direitos 

concernentes à religião no âmbito 

latino-americano a partir das 

decisões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

Adriane Célia de Souza Porto 

FDRP-USP 

A liberdade do indivíduo não 

religioso: as causas do fenômeno 

à luz da 

perspectiva jurídico-religiosa 

brasileira 

André Luiz Pereira Spinieli e Laura Rizzo 

UNESP-Franca 

Boko Haram: The Compulsory 

School Laws Panacea 

Bukola Ifeoluwa Jaiyesimi 

FDRP-USP 

Das sombras à luz: o Medievo e o 

desenvolvimento cultural do Ocidente. 

 

César Augusto Zacheo e Andréia Garcia Martin 

UEMG-Frutal/PUC-SP 

O multiculturalismo religioso no Estado 

Social e Democrático de Direito: 

invisibilidades e discriminações destinadas 

às minorias religiosas no Brasil 

Cézar Cardoso de Souza Neto 

FDRP-USP 

Laicidade, símbolos e imagens Danilo Saran Vezzani 

FDRP-USP 

Influência Religiosa na Política 

do Estado Laico e Ruptura 

Democrática 

Fábio Cantizani Gomes 

Professor FDF-Franca 

Do Direito ao Proselitismo à 

Proibição do Hate Speech: os 

contornos do discurso religioso 

no Supremo Tribunal Federal 

Fernanda Simoni 

FDRP-USP 

Gravidez indesejada e religião: os 

movimentos religiosos feministas no 

STF 

Júlia Pupin de Castro 

Unesp-Franca 

Direitos dos animais versus preconceito 

religioso: breve estudo do RE 494.601 

Juliana Ranieri Haddad 

FDRP-USP 

Estado laico e a liberdade de crença:  Lucas Pereira Araújo 



uma análise sobre a ótica da utilização 

de símbolos religiosos em espaço 

público 

FDRP-USP 

A secularização da sociedade e seus 

reflexos na liberdade religiosa 

Misaac D. C. Souza 

FD - UDP 

Imunidade Tributária para Templos de 

Qualquer Culto na Constituição de 

1988: análise normativa, doutrinária e 

jurisprudencial. 

Peter Pires 

FDRP-USP 

Razão, religião e sacrifício Tatiane Pereira Tsutsume de Medeiros e Camila 

Mazza 

Alunas especiais FDRP-USP 

Análise sobre a Influência da Religião 

no Preconceito Estrutural contra 

Pessoas Homossexuais 

Victor Colucci Neto 

Supremo Tribunal Federal e a 

constitucionalização de abate de 

animais por motivos religiosos: outro 

retrocesso da Corte. 

Yago Teodoro Aiub Calixto 

Unesp-USP 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os resumos expandidos selecionados foram submetidos à avaliação cega e 

foram considerados os requisitos formais e de conteúdo presentes no edital; 

2. Para a submissão definitiva dos artigos completos, considerar-se-á a qualidade 

de apresentação dos trabalhos no evento e a observância das normas de 

publicação, que serão oportunamente divulgadas aos aprovados; 

3. Os resumos não selecionados, nesta etapa, decorreram da inobservância de 

requisitos formais ou de conteúdo previstos no edital. Eventuais dúvidas podem 

ser dirimidas pelo email: seminariodireitoreligiao@gmail.com; 

4. A tabela acima de apresentação dos resumos selecionados observa a ordem 

alfabética dos autores; 

5. A falta de apresentação do trabalho no dia 26 de abril de 2019, das 10 às 12h, 

poderá implicar em não publicação nos anais do seminário, conforme consta do 

edital. Solicita-se a pontualidade dos expositores: atrasos para além de 15 

minutos do horário de início e não justificados poderão implicar na não 

admissibilidade para a exposição; 

6. As apresentações seguirão a disposição de GTs e salas que serão divulgados no 

evento ou pelo site da FDRP-USP, até o dia 25 de abril;  

7. Cada resumo poderá ser apresentado por um ao menos um dos coautores, 

conforme edital. Os expositores terão até 10 minutos de exposição. 
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