Flávia Trentini
●

●

●
●

●
●
●

Participação “Contratos: jurisprudência antes e depois da pandemia”:
https://www.conjur.com.br/2020-mai-21/mundo-contratos-nao-mesmo-covid-19?fbcl
id=IwAR3hUpsbOTnW75IJWP0Ai39j98w_RfY_2uP61qeOuOgF2qxVOBT1JRUjdcA
Participação “V Simpósio de Crédito e Endividamento: Panorama do Enfrentamento
Jurídico da Pandemia no Mundo”:
https://www.youtube.com/watch?v=qTOL9kWg0ME&fbclid=IwAR3LBTZ5vGoKZEwRay
RGSAfW9_NDAzi7cZ_faCXKA_WE29o3JsEvSqdBrXU
Participação “IX SPDA: Impactos da Pandemia nos Setores Regulados – Energia” https://www.youtube.com/watch?v=NT451CwnbQA
Participação “II Seminário Alimentos Transgênicos e a Proteção dos Consumidores:
uma visão latino-americana”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=4008933102515368&set=a.92189179455286
3
Participação “Semana do Meio Ambiente – Live Mudanças Climáticas e o Acordo de
Paris”: https://www.instagram.com/p/CA-WRjvjvKV/
Webinar “Impactos da Lei nº 13.986 no agronegócio” – Link
Webinar “Contratos Agrários na Pandemia” – Link

7 participações em eventos

Thiago Marrara
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●

Futuros impactos da pandemia sobre o funcionalismo público – Link
Fato do príncipe: o que é e como identificar? – Link
Webinar “Os direitos humanos, o Estado de Direito e grupos em situação de
vulnerabilidade social em contexto da pandemia da COVID-19” – Link – Centro de
Estudos em Direitos e Desigualdades (CEDD)
Congresso “Políticas Públicas, Democracia e Direitos Fundamentais” – Inscrição com
apresentação de trabalho – Link
Organização “IX SPDA: Impactos da Pandemia nos Setores Regulados”:
https://www.youtube.com/watch?v=tJPEwURWgC4&list=PLGA5ByQlQm0DSVD8DFZh2sEMdWTP5JnT
Participação “II Fórum de Pesquisa da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
UNESP”: https://www.instagram.com/p/CASkFuNgCMI/
Participação “O Direito à Cidade em Tempos de COVID-19”:
https://www.instagram.com/p/B_6NnBvgD4O/
Participação “Direito Administrativo Sancionador em Tempos de Pandemia”:
http://esa.sites.oabpr.org.br/live-direito-administrativo-sancionador-em-tempos-de-p
andemia.html
Participação “Curso de Extensão: Direito Administrativo na Pandemia do COVID-19”:
https://www.instagram.com/p/B_gNEdVpOwC/
Participação “Colóquio Internacional: COVID-19 e o Direito do Trabalho – Sistemas
Jurídicos em Comparação”: https://www.youtube.com/watch?v=YapbGyLcric

●

Participação “Entendendo e Debatendo a Reforma Administrativa”:
https://bit.ly/3dJHQOs

2 artigos publicados em sites jurídicos especializados
8 participações em eventos
1 organização de evento

Márcio Ponzilacqua
●

Organização “Ambiente Cultural e Liberdade Religiosa na América Latina: a liberdade
de culto em contexto de emergência sanitária e pandemia”:
http://www.direitorp.usp.br/eventos/ambiente-cultural-e-liberdade-religiosa-na-amer
ica-latina/

1 organização de evento
Maria Hemilia Fonseca
●

Participação “IX SPDA: Impactos da Pandemia nos Setores Regulados – Riscos
Administrativos e Laborais nos Setores Regulados”:
https://www.youtube.com/watch?v=tJPEwURWgC4

1 participação em evento

Sérgio Nojiri
●

●

●
●

Organização “Ciclo de Palestras em Teoria do Direito da FDRP”:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4460321453985385&set=a.10117028990054
5
Participação “Workshop X-Lab - Emoções e Política: discussões sobre estados
emocionais frente às crises na sociedade”:
https://www.ucs.br/site/eventos/workshop-x-lab-emoces-e-politica/?fbclid=IwAR3K-H
HmUN83eE9KJFmjtOx0c_q5USwETDWmnFlJz7xlJGxVkUrjedSqWo4
Live “Realismo Jurídico, Modelos Comportamentais, Modelos Psicológicos” – Link –
DIPSIN (Direito, Psicologia e Neurociência) – coordenado pelo prof. Sérgio Nojiri
Participação em “Neurociência e Tomada de Decisão” realizado pela PUC/PR

2 organizações de evento
2 participações em evento
Jair Cardoso
●

Participação “Direitos do trabalho e novos trabalhos”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3317144471628934&set=a.46768155324192
1

●

●
●

Participação “JEIAS e as ações de aprendizagem: casos concretos”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1197505650447483&set=a.46529257700213
1
Participação “Direito Internacional do Trabalho e Saúde e Segurança do Trabalhador:
análise a partir dos sistemas de proteção dos direitos humanos”
Participação “O Novo Direito do Trabalho”:
https://www.instagram.com/p/CAgIjQ-D1ti/

●

Seminário “Trabajo Decente en la era de la flexibilización” – Link

●

Entrevista para Rádio USP

5 participações em eventos
1 participação em entrevista

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
●

Organização “Voto de qualidade no CARF”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1136792730035150&set=a.3554209248390
05

●

Organização “Direito Tributário e Contabilidade”: bit.ly/3iZgTIq

●

Organização “Tributação e Economia Digital”: bit.ly/3kjOrBl

●

Organização “1º Congresso Internacional de Direito Tributário”:
https://www.youtube.com/watch?v=qYVsS3yhxNw&list=PLb45XkFHDOO-fwR_6Bpv6e
Y7iO3GEm4ja&ab_channel=Tribut%C3%A1rioUSP

●

Organização “Tributação do Agronegócio: Incentivos Ficais”:
https://youtu.be/7G-g01njxQY

●

Organização “Compliance Tributário”: bit.ly/2XxB9rS

●

Organização “Reforma Tributária”: bit.ly/2Ef2kRF

●

Organização “Tributação e Concorrênia”: bit.ly/31UiWaS

●

Organização “Tributação e Desigualdade”: bit.ly/3dbvH2T

●

Organização “Contesioso Fiscal e a (Des)igualdade na Lei 13.988/20”: bit.ly/3czidxC

10 organizações de evento
Eduardo Saad
●
●

E-curso “Compliance para a prevenção da corrupção – Responsabilidade penal da
pessoa colectiva por ato de corrupção e compliance (Brasil)” – Nova School of Law
I Ciberforo Internacional “Criminalidade Corporativa Transnacional e Compliance” –
Link – Univ. Salamanca / OCOT / Associação Peruana de Compliance:
https://bit.ly/2xBXYkJ

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Videoconferencia “Ética en los negocios y compliance: gestión de desastres y géstion
de riesgos”:
https://www.facebook.com/taller.dogmaticapenal/videos/229946001629422/
Webinar “Ética empresarial, comportamento negocial e compliance: gestão de
desastre e gestão de crise”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2646659515614831&set=a.17272115275596
39
Participação “Comissão Interamericana de Direito Penal Econômico: Ética Negocial e
Compliance”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2680508205563295&set=a.17272115275596
39
Coordenação “Ciclo Maestría Compliance UCLM/Alumni Brasil “:
http://blog.uclm.es/idp/2020/04/09/ciclo-webinars-maestria-compliance/
Participação “VII Fórum Debates UFF - Criminologia corporativa e os programas de
compliance":
https://www.facebook.com/photo?fbid=2677364745877641&set=a.17272115275596
39
Curso de Direito Penal e Processal Penal-Idepei-Instituto de Derecho Peruano e
Internacional "Fundamentos do direito penal econômico e compliance":
https://www.facebook.com/photo?fbid=2665860377028078&set=a.17272115275596
39
Participação “Live de Criminologia Corporativa”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2660777977536318&set=a.17272115275596
39
Participação “Congresso Nacional Online de Vitimologia e Direitos das Vítimas
Criminais - "Criminologia e vitimologia corporativa" - CONAMP/AMMP:
https://www.apmp.com.br/noticias/inscricoes-abertas-para-o-i-congresso-nacional-on
line-de-vitimologia-e-direitos-das-vitimas-criminais/
Participação em Entrevista Rádio “USP Analisa: Teletrabalho”:
https://jornal.usp.br/podcast/usp-analisa-17-organizacoes-da-america-latina-estao-atr
asadas-na-digitalizacao-do-trabalho/
Participação “Live: Coronavírus: compliance e gestão de crise”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=267025227838886&set=a.110814016793342
2 participações como ministrante de curso
8 participações em evento
1 entrevista para meio midiático
1 organização de evento

Juliana Domingues
●
●
●
●
●

Live “Coronavírus: tire suas dúvidas sobre preços abusivos” – Link
Webinar “Concorrência e Consumidor: o que o Covid-19 tem a nos provocar?” – Link
Live “Cartel de Crise” – Link
Live “Coronavírus, Direito do Consumidor e Economia” – Link
Live “Como as empresas agem em tempos de Covid-19: estratégias de cooperação ou
rivalidade?” – Link

●

Entrevista para Jovem Pan News sobre recomendações de renegociação contratual:
https://www.facebook.com/photo?fbid=259544715253604&set=a.252069926001083
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

Participação “Processo em Tempos de Crise: Online Dispute Resolutions (ODRs):
https://www.facebook.com/photo?fbid=3495703657107759&set=a.12554043644
71044
Lançamento Virtual do Livro “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”:
https://www.youtube.com/watch?v=oxunqbVMs5E&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0NYM7uJ5oGYdS6u9GNVcK0txcfpEP3yAZXSApYv6XemIoEuVLJJXnJFWk
Participação “Concorrência e COVID-19: tabelamento e congelamento de preços”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=254820549059354&set=pcb.2548216257
25913
Participação “Coronavírus: inteligência artificial nas relações de consumo”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=254820559059353&set=pcb.2548216257
25913
Participação “A regulamentação do Open Banking: incentivo à concorrência e
benefícios ao consumidor:
https://www.youtube.com/watch?v=QSR4x3nUIlk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
1zvG1CLpZLrd6gYPsLek-vtGT4AVlq1PFsRzP4lHsaKLZkZmYZbgvUUCY
Participação “Coronavírus: compliance e gestão de crise”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=267025227838886&set=a.110814016793
342
Participação “ABDE: Lei de Liberdade Econômica e Covid”:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4sHc0Z79R2mK2fBAFCx6kw?fbcli
d=IwAR296S5dlP9kWdOuCT2SsA_bGSQQuaMVX7pDZbWvpUWpLu3zKD_KzSzW__
M
Entrevista em Rede Record sobre a atualização do aplicativo consumidor.gov:
https://noticias.r7.com/distrito-federal/df-record/videos/assista-a-integra-do-df-r
ecord-desta-quinta-feira-28-29052020
Participação “Questões Econômicas: Crise e Retomada”:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=STPLtwdiypQ
Participação “O Direito do Consumidor nos tempos da COVID-19”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=253992109142198&set=a.110814016793
342
Organização “Os impactos da COVID-19 na indústria da moda”:
https://www.youtube.com/watch?v=r7QzKRQwGss&feature=youtu.beWebinar&f
bclid=IwAR1W3VUu65VtEUuZPjPN553fnbBqYJT-K5_v5a5FZhjqXRdMTqi6xG9xyT4
Participação “Novas Tecnologias e os desafios do Direito Antitruste 4.0”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=245125713362171&set=pcb.2451272966
95346
Participação “Preço abusivo e aumento arbitrário dos lucros: análise concorrencial
em tempos de crise”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=245125723362170&set=pcb.2451272966
95346
Participação “Relações de consumo e empresas: maratona empresarial”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=245125776695498&set=pcb.2451272966
95346

●

Participação “Ascola: Consumo y Competencia em tiempos de COVID-19”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=245125770028832&set=pcb.2451272966
95346

●

Participação “Reflexões sobre o Antitruste”:
https://www.youtube.com/watch?v=gq2Kfd_tLnI&ab_channel=AscolaBrasil

●

Participação “Webinar sobre Direito Concorrencial e Mercados Digitais”:
https://bit.ly/2PlxCsc

●

Participação “I Congresso de Direito e Liberdade”:
https://www.issoeliberdade.com/conliber

20 participações em eventos
1 organização de evento
2 entrevistas para meios midiáticos
1 lançamento de livro
Fabiana Severi
Nota Técnica referente aos Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional sobre
medidas para o enfrentamento à violência doméstica e familiar, no contexto do
distanciamento social, decorrente da vigência do Estado de Calamidade Pública
instituído pelo Decreto nº 6/202 – Link. Prof. Flavia Trentini – Colaboração na
elaboração do projeto de lei que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do
Coronavírus (Covid-19), aprovado última no dia 03 de abril pelo Senado Federal (P.L.
1179, de 2020) – Link
*Lançamento de canal no Telegram para compartilhar notícias e pesquisas sobre
Processo Civil e Coletivo, junto com os professores Fernando Gajardoni, Camilo
Zufelato e Paulo Eduardo Alves da Silva.
●

●

●

●

Organização Ciclo de debates e formação em Gênero, desigualdades e direitos:
teorias, métodos e política(s): "Acesso à justiça para mulheres":
https://www.facebook.com/photo?fbid=3859045354170411&set=a.24988280
5086702
Participação “O Conceito de Igualdade e o Sistema de Justiça: Reflexões a
partir do Livro “Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica”:
http://www.iea.usp.br/eventos/o-conceito-de-igualdade?fbclid=IwAR3uhM_7
SlYfDFTg_BsW_d1LKjMBv71KkBoooDJzuu4Jb3G16te77fO5zNQ
Organização Ciclo de debates e formação em Gênero, desigualdades e direitos:
teorias, métodos e política(s): "Criminologia, Gênero e Raça”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2594414864129757&set=a.14115151
19086410
Artigo “As propostas oportunistas do legislativo no enfrentamento da violência
doméstica”:
https://www.justificando.com/2020/05/18/as-propostas-oportunistas-do-legis
lativo-no-enfrentamento-da-violencia-domestica/?fbclid=IwAR1W3VUu65VtE
UuZPjPN553fnbBqYJT-K5_v5a5FZhjqXRdMTqi6xG9xyT4

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Organização Ciclo de debates e formação em Gênero, desigualdades e direitos:
teorias, métodos e política(s): “Discriminações, violências e políticas públicas
em perspectiva interseccional”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3792701454138135&set=a.24988280
5086702
Organização Ciclo de debates e formação em Gênero, desigualdades e direitos:
teorias, métodos e política(s): “Direito, democracia, gênero, raça e
sexualidade”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3785575708184043&set=a.24988280
5086702
Artigo “Decisão sobre aluguel mostra avanços dos direitos humanos das
mulheres”:
https://www.conjur.com.br/2020-mai-15/severi-maito-moyses-direitos-huma
nos-mulheres?fbclid=IwAR1zvG1CLpZLrd6gYPsLek-vtGT4AVlq1PFsRzP4lHsaKLZ
kZmYZbgvUUCY
Participação “Lei Maria da Penha e sua aplicação em tempos de pandemia
COVID 19”:
https://www.youtube.com/watch?v=7hwDHs9QPL4&fbclid=IwAR2DTBZCd97O
YPxvuMAfcZYy0XB5dfvUy4v_gewzNzw0n4iiDVhMjDzZBK8
Organização Ciclo de debates e formação em Gênero, desigualdades e direitos:
teorias, métodos e política(s): “Direitos Humanos, gênero, raça e feminismos”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3755273447880936&set=a.24988280
5086702
Participação “Os impactos da Covid-19 para as mulheres”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3667293743340954&set=a.45468130
1268897
Organização Ciclo de debates e formação em Gênero, desigualdades e direitos:
teorias, métodos e política(s): “teorias feministas do direito: aspectos
históricos e conceituais”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3722957737779174&set=a.24988280
5086702
Participação “Webnário Diálogos sobre a Lei Maria da Penha”:
https://www.facebook.com/789566771399327/photos/o-2%C2%BA-encontro
-do-webin%C3%A1rio-di%C3%A1logos-sobre-a-lei-maria-da-penha-ser%C3%A
1-no-dia-39-5a/1198439353845398/
Participação “Optativa Direito, Gênero e
Igualdade”:https://www.youtube.com/watch?v=8mz8IqmQh2I&ab_channel=
OptativaDireito%2CG%C3%AAneroeIgualdade
Participação no curso da Escola Paulista da Magistratura, "Acesso à justiça e
direitos humanos das mulheres": https://bit.ly/369vWvI
Participação no curso “Faces da Violência”: https://bit.ly/3g9OOf8

1 organização de evento em 6 encontros
6 participações em eventos
2 artigos publicados em sites jurídicos especializados

Ao longo do ciclo as aulas contaram, em média, com mais de 400 pessoas assistindo em tempo
real. O conteúdo já foi reproduzido mais de 7 mil vezes no canal da FDRP no Youtube, que
ganhou mais de 1800 inscritos durante o período.

Cynthia Carneiro
●

Participação
em
plenária
com
José
Eduardo
Cardozo:
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158290461582480&set=a.1015191342434
7480

1 participação em evento

Iara Ribeiro
●

●

Posts regulares no perfil do Programa de Atendimento ao Endividado - PAE da
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP - USP) visando promover a resolução de
conflitos financeiros em tempos de pandemia: https://www.facebook.com/paefdrp/
Organização “V Simpósio de Crédito e Endividamento: Panorama do enfrentamento
jurídico
da
pandemia
no
mundo”:
https://www.youtube.com/watch?v=qTOL9kWg0ME&fbclid=IwAR2w3iUiRREqBXOnLn
px0bMeAcZlNQIdnXfgwuymoiFGgkz-swMhL93lRAs

1 organização de evento
1 produção de materiais técnicos
Paulo Eduardo Alves da Silva
●

Lançamento de canal no Telegram para compartilhar notícias e pesquisas sobre
processo civil e coletivo, junto com os professores Fernando Gajardoni e Camilo
Zufelato: https://t.me/processualizando

Camilo Zufelato
●

●

●

●

Lançamento de canal no Telegram para compartilhar notícias e pesquisas sobre
processo civil e coletivo, junto com os professores Fernando Gajardoni e Paulo
Eduardo Alves da Silva: https://t.me/processualizando
Participação Live “Aspectos atuais e polêmicos do Processo Coletivo Brasileiro”:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3817776868293274&set=a.46852958321803
6
Participação “V Simpósio de Crédito e Endividamento: Panorama do enfrentamento
jurídico
da
pandemia
no
mundo”:
https://www.youtube.com/watch?v=qTOL9kWg0ME&fbclid=IwAR2w3iUiRREqBXOnLn
px0bMeAcZlNQIdnXfgwuymoiFGgkz-swMhL93lRAs
Participação “VI Congresso de Processo Civil de Florianópolis”: https://bit.ly/35eLYSR

3 participações em eventos
Rubens Beçak
●

●

●

●
●
●

Entrevista ao Jornal USP em 08/06/2020: Legislação brasileira precisa se atualizar para
combater
Fake
News:
https://jornal.usp.br/atualidades/legislacao-brasileira-precisa-se-atualizar-as-novas-de
mandas-tecnologicas/
ENTREVISTA AO JORNAL IG 27/05/2020 :O que é crime de responsabilidade?
Bolsonaro
cometeu
algum?
Entenda:
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-05-27/o-que-e-crime-de-responsabilid
ade-bolsonaro-cometeu-algum-entenda.html.amp
EVENTO
EM
SALAMANCA
19
A
13
DE
MARÇO
2020
:
http://www.direitorp.usp.br/professor-da-fdrp-participa-de-evento-no-instituto-ibero
americano-da-usal/
LIVE
SOBRE
DIREITO
ELEITORAL
EM
TEMPOS
DE
PANDEMIA:
https://m.youtube.com/watch?v=gfD79Aq2srk
EVENTO INTERNACIONAL LSA - CERTIFICADOS - REF. CONGRESSO VIRTUAL EM 29 05
2020 E 31 05 2020
ENTREVISTA para revista Veja sobre Direito Migratório

3 participações em eventos
3 entrevistas para meios midiáticos

Participação em auxílio ao legislativo :
●

●

●

Prof Fabiana Severi – Nota Técnica referente aos Projetos de Lei em tramitação no
Congresso Nacional sobre medidas para o enfrentamento à violência doméstica e
familiar, no contexto do distanciamento social, decorrente da vigência do Estado de
Calamidade Pública instituído pelo Decreto nº 6/202 – Link
Prof. Flavia Trentini – Colaboração na elaboração do projeto de lei que dispõe sobre o
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado
(RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), aprovado última no dia 03
de abril pelo Senado Federal (P.L. 1179, de 2020) – Link
Discente Renata Benites – COVID-19: implicações no sistema de saúde.

