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Programa Trainee – VG&P 

 
O VG&P lança nesse ano o seu primeiro 

programa de trainee. Orientado pela lógica dos 

melhores programas do Brasil, o Programa 

Trainee VG&P tem duração de dois anos, 

oferece a maior bolsa-auxílio da área e 

benefícios como bolsa-educação, treinamentos, 

suporte acadêmico e muito mais.  

 

 



Pré-Requisitos: 

 

- Curso: Direito 

- Ano: Cursar 3º, 4º ou 5º ano 

- Idioma: Desejável Inglês Avançado 

- Bons Conhecimentos do Pacote Office (Word, Excel, Power Point) 

- Disponibilidade: 6 horas diárias 

- Local da Vaga: Curitiba (Centro Cívico) 

 

Inscreva-se já: http://www.vgpadvogados.com.br/trainee 

 
PRAZO DA REVISTA THEMIS N° 26 ADIADO 

 

O prazo para a entrega dos artigos da Revista Themis n° 26 foi adiado! 

Segundo o edital publicado, os artigos deveriam ser entregues no dia 3 e 4 de 

março. O Conselho Editorial dessa edição decidiu que o nova data para a 

entrega dos artigos será nos dias 10 e 11 de março, nos períodos das 

10h00min às 12h00min e das 18h30min às 20h30min, na subsede do CAHS. 

 

http://www.cahs.org.br/#!Edital-da-Revista-Themis-n-26/cmbz/24B38CB1-
0D08-4F54-A6BF-DE04D4DA3E68 

 

FIDE 2015 
 
As inscrições para o FIDE 2015 já podem ser feitas pelo site 

fide2015.com .  
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

EVENTO: Aspectos práticos do enfrentamento à violência de gênero: 
causas e origens da violência contra a mulher 

O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do CAOPJ de 

Proteção aos Direitos Humanos, do Núcleo de Promoção da Igualdade de 

Gênero e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, 

promoverá no dia 16 de março de 2015, no Auditório da Sede do Ministério 

Público do Paraná (Rua Marechal Hermes, 751 - Centro Cívico - Curitiba/PR), 

das 8h30min às 12h30min, o evento “Aspectos práticos do enfrentamento à 

violência de gênero: causas e origens da violência contra a mulher.”  

 

O encontro, que poderá ser acompanhado presencialmente ou via 

webcast, pretende incentivar a reflexão sobre a relação entre o machismo e a 

violência contra a mulher, a fim de suscitar um novo olhar sobre os padrões de 

masculinidade, visando à prevenção da violência doméstica e familiar.  

 

O evento contará com a participação da pesquisadora da Fundação 

Oswaldo Cruz, Maria Cecílai Minayo, que apresentará estudos científicos sobre 

a relação entre os atuais padrões de masculinidade e a violência de gênero. 

 

INSCRIÇÕES:  
Integrantes do MPPR: 

 http://www2.mppr.mp.br/ceaf/formulario/login.php?sid=577288&t=1 

 

 



Público externo: 

http://www2.mppr.mp.br/ceaf/formulario/index.php/survey/index/sid/958641/new

test/Y/lang/pt-BR 

 
PROGRAMAÇÃO 
 
08h30min - Abertura Oficial 
 
09h30min - “Machismo e violência de gênero: relação entre os atuais padrões 
de masculinidades e a violência contra a mulher”  
Maria Cecília de Souza Minayo 
 
10h45min - Debates 
 
11h15min - Premiação do concurso de frases destinado à reflexão sobre a 
temática “Machismo” e “Violência contra a Mulher”  
 
12h30min - Encerramento 

 

Mais informações: 
http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=305&tit=Event

o-Aspectos-praticos-do-enfrentamento-a-violencia-de-genero-causas-e-origens-

da-violencia-contra-a-mulher. 

 

SERVIÇO 
EVENTO: Aspectos práticos do enfrentamento à violência de gênero: causas e 

origens da violência contra a mulher. 

DATA: 16/03/2015. 

HORÁRIO: 8h30 ás 12h30. 

LOCAL: Auditório da Sede do 

Ministério Público do Paraná (Rua 

Marechal Hermes, 751 - Centro 

Cívico - Curitiba/PR) 

 

 

 

 

 

 



 

CONERED 

Durante os dias 9 e 10 de março o Centro Acadêmico Hugo Simas será 

a sede do primeiro Conselho Nacional de Entidades Representativas dos 

Estudantes de Direito (CONERED) do ano! Tradicionalmente um evento que 

reúne centros acadêmicos e diretórios do Brasil inteiro, será realizado no 

espaço da Escola Latinoamericana de Agroecologia (ELA), Lapa. Dentre outras 

coisas, terá por objetivo organizar os passos da Federação Nacional dos 

Estudantes de Direito, avaliar eventos passados e futuros e promover o contato 

entre as diferentes entidades. Pelo CAHS, quem receberá os estudantes de 

fora será o Thierry Reis, Coordenador de ME, que permanecerá na ELA 

durante esses dois dias. 

 

 
EVENTO: Café Cultural – Reforma Política 



 

Seminário Internacional Sobre o Uso do Automóvel 
 

O uso do carro nas cidades será discutido pelo poder público, 

acadêmicos, indústria e a sociedade durante seminário promovido pela 

Prefeitura de Curitiba, Universidade Positivo, Grupo GRPcom, Associação 

Comercial do Paraná e Renault do Brasil. O seminário internacional Uso do 

Automóvel na Cidade, marcado para os dias 9 e 10 de abril, no Salão de Atos 

do Parque Barigui, está com inscrições abertas e terá a presença de 

especialistas nas questões de mobilidade e sustentabilidade. 

As discussões serão promovidas no formato de painéis, fomentando a 

interação entre os diversos setores, criando um ambiente favorável à geração 

de ideias inovadoras e à implementação de soluções de valor para a 

sociedade. 

Os interessados em participar podem realizar as inscrições e obter 

mais informações sobre o evento no site 

www.curitiba.pr.gov.br/usodoautomovel, ou entrar em contato através do email 

internacional@pmc.curitiba.pr.gov.br e telefone (41) 3350- 8141.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO ACADÊMICO HUGO 
SIMAS 

Convidamos a todos os membros da comunidade acadêmica da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, para segunda 

reunião ordinária do Conselho Administrativo do Centro Acadêmico Hugo 

Simas, a se realizar no subsolo do prédio histórico, às 9 horas do dia 07 de 

março de 2015, tendo como pontos de pauta: 

1. Cartilhas de Extensão e Pesquisa 

2. Informes dos grupos de Extensão 

3. Posicionamento do Conselho frente ao caso Jacson 

4. Churrasco do Calouro 

5. Situação do CAHSfé e da SKY 

6. Preparativos Conered. Repasses. 

7. Situação do caixa e limite mensal 

8. Demais informes. 

Paula Gabrielle Tracz 
Secretária do Centro Acadêmico Hugo Simas 

 
 
 

 
 

 


