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RESUMOS APROVADOS 

II Seminário Internacional de Direito e Religião da FDRP USP 

 

PRIMEIRO DIA 

Data de apresentação: 17 de novembro de 2020 

Horário: 14h30 às 16h30 

Sala virtual: https://meet.google.com/hiw-ahfs-ddz 

 

GRUPO DE TRABALHO 1 

 

1- Da intolerância religiosa contra os imigrantes muçulmanos e dos estudos para a paz no 

combate à violência cultural 

Flávia Francisca Silva Montes 

 

2 - Poluição ambiental das religiões afro-brasileiras e as oferendas ecologicamente sustentáveis 

Emanuela Rodrigues dos Santos 

 

3 - Barulho religioso: o conflito entre direitos fundamentais contido na poluição sonora dos 

cultos e templos religiosos 

Emanuela Rodrigues dos Santos 

 

4 - Direito e Religião: uma análise de matérias jornalísticas publicadas em 2019 sobre 

intolerância religiosa 

Giseli do Prado Siqueira; Isabela Maria Oliveira Sales; Lázaro Marques de Oliveira Neto 

 

5 -  A reforma gregoriana e a estruturação da ius ecclesia: o Direito como forma de separação 

entre a religião e o Estado  

Cezar Cardoso de Souza Neto; Felipe Luiz Piña 

 

6 - Venha a nós o vosso reino: a cidade terrena como espelho da cidade de deus 

Cézar Cardoso de Souza Neto 

 

https://meet.google.com/hiw-ahfs-ddz
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GRUPO DE TRABALHO 4 

 

1 - O uso da identidade religiosa como critério de cidadania à luz do Direito Internacional 

Felipe Augusto Lopes Carvalho 

 

 

SEGUNDO DIA 

Data de apresentação: 18 de novembro de 2020 

Horário: 14h30 às 16h30 

Sala virtual: https://meet.google.com/hiw-ahfs-ddz 

 Tempo de exposição para cada trabalho: 10 minutos + 5 para avaliação 

Modalidade: online e gravado 

 

GRUPO DE TRABALHO 1 

 

7 - Características estruturais da cultura e identidade judaica e seus influxos no padrão jurídico 

de enfrentamento ao antissemitismo no Brasil  

Pedro Lima Marcheri 

 

8 -  Modificação da guarda com base na transmissão de crenças religiosas aos filhos: análise do 

caso de Araçatuba 

Loyana Christian de Lima Tomaz; Marina Silveira de Freitas Piazza; Tainá Fagundes Lente 

 

9 - Droit et religion : une approche comparative du traitement de l’intolérance religieuse au 

Brésil et au Canada 

Camila Silva Nicácio 

 

GRUPO DE TRABALHO 2 

 

1 - Contribuições das éticas religiosas para a análise construção da ordenação jurídica da 

economia: a perspectiva neocalvinista e de outras escolas 

https://meet.google.com/hiw-ahfs-ddz
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Uesley Cesar Santos de Oliveira; Gabriel Loretto Lochagin 

 

2 - O bem viver andino e suas releituras: é possível estabelecer pontes com a teologia?  

 Marcus Vinicius Bellizzi 

 

3 - Cultura latino-americana de direitos humanos: teologia da libertação como alternativa 

epistemológica 

André Luiz Pereira Spinieli 

 

GRUPO DE TRABALHO 3 

 

1 - Aspectos da limitação do instituto da nulidade matrimonial no direito civil brasileiro em 

comparação com o direito canônico 

Alberto Quintanilha Alves Da Silva Correia 

 

 

Observações importantes:  

Os expositores devem estar no dia e horária previstos, desde o início às 14h30, na sala virtual 

apresentada.  O tempo de exposição para cada trabalho é 10 minutos + 5 para avaliação  e 

a modalidade será online e gravado 

 


