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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Fundamentos da 

pena e os novos caminhos para reinserção 

 

COORDENADOR: Paulo Rogério de Souza Garcia  

 

PLANO DE TRABALHO: Novas técnicas de reinserção do apenado 

 

ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Fabiana Gonçalves 

Andrade 

 

CURSO: Bacharelado em Direito 

 

O trabalho teve como objetivo propiciar conhecimentos e discussão 

sobre o sistema penal brasileiro, analisar a legislação penal e cogitar 

novos meios de reinserção. Respaldou-se na legislação penal para 

analisar as técnicas disciplinares vigentes e estudar os fundamentos da 

pena, buscando melhorar sua eficiência, somando novas medidas; 

estando algumas não previstas na Lei de Execuções Penais dentre elas: 

a técnica relacionada ao estudo da mente. Assim, buscamos novos 

caminhos para a reinserção do apenado; ressaltamos a fragilidade das 

políticas públicas assistenciais em transformar a prisão como um meio 

de ensinar a retribuição do indivíduo preso para a sociedade, e não 

como um ambiente de tortura, conhecido dessa forma hodiernamente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema penal brasileiro; Lei de Execuções 

Penais; Políticas públicas. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Fundamentos da 

pena e os novos caminhos para reinserção 

 

COORDENADOR: Paulo Rogério de Souza Garcia  

 

PLANO DE TRABALHO: A fundamentação das medidas punitivas 

e as medidas alternas para a reinserção. 

 

ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Phillipe Yukio Uwagoya 

Nascimento 

 

CURSO: Bacharelado em Direito 

 
 

O presente trabalho objetivou realizar o estudo sobre o fundamento das 

penas, a visualização do mal funcionamento da assistência penal e 

concluir vias alternativas de reinserção ou condicionamento das 

medidas já existentes. Obedeceu aos objetivos elencados no projeto de 

iniciação cientifica em voga. Por meio das pesquisas e estudo que 

foram realizados, buscamos a uma reflexão acerca da natureza da pena 

dentro da sociedade contemporânea com intuito de pensar novas 

perspectivas de ressocialização do apenado, face à crise assistencial do 

sistema penal brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fundamento das penas; Assistência penal; 

Ressocialização do apenado; Sistema penal. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA:  

 

COORDENADOR: Rinaldo Ribeiro Moraes  

 

PLANO DE TRABALHO: O papel da arbitragem dentro das 

sociedades anônimas de acordo com o CPC código de processo civil de 

2015 

 

ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Joyce Cristiane de 

Oliveira Lobato 

 

CURSO: Bacharelado em Direito 

 

 

As EIRELI correspondem a um tipo de organização mais recente no 

Brasil. Adota característica tanto das sociedades limitadas quanto de 

empresas individuais regularizadas nas juntas comerciais. É um tipo de 

negócio que tem suas características próprias e que se encontra em 

expansão. Nesta conjuntura, é fundamental verificar o desempenho dos 

escritórios jurídicos nas organizações de empresas EIRELI – de porte 

médio. Este trabalho pretendeu analisar as empresas EIRELI na gestão 

estratégica jurídica localizadas na Cidade de Belém, Estado do Pará, e, 

assim, verificou como ocorre o processo de gestão estratégica jurídica 

neste tipo de negócio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EIRELI; Sociedades limitadas; Gestão 

estratégica jurídica; Cidade de Belém]; Estado do Pará. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Gestão jurídica 

estratégica: o papel do advogado dos departamentos jurídicos de 

empresas de sociedades anônimas 

 

COORDENADOR: Rinaldo Ribeiro Moraes 

 

PLANO DE TRABALHO: Novo Código de Processo Civil - LEI 

13.105, de 16 de março de 2015: novas acepções da conciliação e 

mediação nas Sociedades Limitadas - LTDA. 

 

ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Izabelle Fernandes 

Oliveira da Silva 

 

CURSO: Bacharelado em Direito 

 

As sociedades limitadas são as categorias de empresa que predominam 

no Brasil – ou seja, mais de 80% das organizações pertencem a essa 

modalidade, que trata dos sócios com responsabilidade limitada. Nessa 

conjuntura, é fundamental verificar o desempenho dos escritórios 

jurídicos nas organizações de empresas limitadas – de qualquer porte. 

Esta foi, assim, a motivação da pesquisa: analisar das empresas de 

sociedade limitada na gestão estratégicas jurídicas localizadas na 

Cidade de Belém, Estado do Pará. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

analisar as sociedades empresariais no aspecto jurídico – tanto em 

conciliação quanto mediação – de empresas localizadas na Cidade de 

Belém, Estado do Pará. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedades limitadas; Responsabilidade 

limitada; Desempenho dos escritórios jurídicos. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Gestão jurídica 

estratégica: o papel do advogado dos departamentos jurídicos de 

empresas de sociedades anônimas 

 

COORDENADOR: Rinaldo Ribeiro Moraes 

 

PLANO DE TRABALHO: Lei 13.105 de 16 de março de 2015: 

novas acepções da conciliação e mediação nas Sociedades Limitadas - 

LTDA. 

 

ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Vitória de Jesus da Costa 

Nascimento 

 

CURSO: Bacharelado em Direito 

 

 

Esta pesquisa tem o intuito de abranger uma nova perspectiva de 

conciliação e mediação que veio estabelecida e imposta pelo Novo 

Código de Processo Civil, analisando desde o seu período histórico, a 

forma como essa jurisdição é exercida no meio jurisdicional, fazendo 

breves comentários que dizem respeito aos conciliadores e mediadores, 

que podem atuar de maneira remunerada ou voluntária, devendo 

possuir a capacidade e especialidade como conciliador e mediador, e 

por fim, trazer uma visão desta maneira de solucionar litígios dentro do 

âmbito empresarial, dando enfoque nos benefícios que esse processo 

carrega dentro do corpo da lei. Abordagem metodológica deste artigo 

foi de uma pesquisa bibliográfica-doutrinária. A abordagem foi 

qualitativa – e os resultados alcançados denotam a necessidade de se 

aprofundar o debate sobre a conciliação e mediação nas sociedades 

limitadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Novo Código de Processo Civil; Mediação; 

Conciliação.  

  


