III SEMINÁRIO DIREITO PSICOLOGIA E NEUROCIÊNCIA
GRUPOS DE TRABALHO (GTs) – Dia 18/10/2017 – 14h – 17h

1. ANFITEATRO - Teoria do direito e da decisão judicial
COORDENAÇÃO: Marisa Russo e Igor Assagra Rodrigues Barbosa
- Sobre computadores e Kelsen: uma abordagem fenomenológica dos fundamentos
epistemológicos comuns do positivismo lógico e da teoria computacional da mente - Felipe
Henrique Canaval Gomes e Gilberto Hoffmann Marcon;
- Uma leitura do pós-positivismo jurídico a partir do construcionismo social - Hamilton Neto
Funchal;
- Vieses e heurísticas em decisões judiciais - Tobias Barros Chaves;
- Empatia: pode ser considerada como um guia confiável para a tomada de decisões (morais
ou jurídicas)? - Cândida M.V.P Miranda;
- Direito do consumidor e economia comportamental: novos insights para o enfrentamento
do superendividamento no Brasil - Samir Alves Daura.

2. SALA C21 – Direito e Neurociência
COORDENAÇÃO: Thaís Nunes de Arruda e Danilo Benette
- Neurociência aplicada ao acidente de trabalho: do membro fantasma ao dano moral,
estético e existencial - Anna Carolina de Sales, Camilla de Lellis Mendonça;
- Neurociência: um novo modelo para políticas anticorrupção? - Licurgo Mourão;
- Possíveis correlações entre a teoria da lateralização por novidade cognitiva e a positivação
do direito natural - Pedro Gulke;
- Roubo a carteiros em São Paulo: o início da neurociência na prática da justiça brasileira Renata Andrade Lotufo, Daniel Quintela Bertuzzi e Claudia Feitosa-Santana;
- Direito e psicopatia: repensando a pena - Bianca Lacerda Souza, Isael José Santana.

3. SALA C22 – Direito Penal e Criminologia
COORDENAÇÃO: Fellipe Salgado e a confirmar
- Criminologia genética: cárcere e suas vicissitudes - Juão Ozilo Silva Ferreira, Isael José
Santana;
- A circunstância judicial da “personalidade do agente” a luz de uma criminologia clínica de
terceira geração - Theuan Carvalho Gomes da Silva, Ana Gabriela Mendes Braga;
- Pornografia infantil virtual: caminho para a agressão? Carolina Christofoletti, Víctor
Gabriel de Oliveira Rodríguez;
- O paradigma psicológico da personalidade no âmbito jurídico penal - Cecília Rodrigues
Ribeiro, Eliane Rodrigues Nunes, Lucas Manoel Alves Ribeiro.
4. SALA C23 – Saúde mental e solução de conflitos
COORDENAÇÃO: André Vilela e Ana Letícia Valladão Giansante
- A saúde mental no cárcere brasileiro: uma análise jurídica e psicológica - Nathália de Assis
Camargo Franco;
- Os benefícios da multiparentalidade à luz das decisões do judiciário brasileiro - Thais
Zandavalli Steinacker;
- Reflexos jurídicos e psíquicos do assédio moral no trabalho - Jaíne Gouveia Pereira França,
Aline Gouveia Pereira;
- A constelação sistêmica e os meios alternativos de solução de conflitos - Nathália Silva e
Santos;
- A inimputabilidade do portador de transtorno mental do direito contemporâneo brasileiro Camilla Lalli Modenezi.
5. SALA B15 – Gênero e memória
COORDENAÇÃO: Regina Lúcia Nogueira e Gabriela Perissinotto de Almeida
- Arquétipos oriundos de figuras míticas incorporados nos comportamentos da violência de
gênero - Cecília Rodrigues Ribeiro, Eliane Rodrigues Nunes, Lucas Manoel Alves Ribeiro;
- Lei Maria da Penha: uma escuta aos anseios das vítimas da violência doméstica e
intrafamiliar - Flávia Passeri Nascimento, Paulo Eduardo Alves da Silva;
- Direito à memória e verdade como mecanismo da justiça de transição brasileira - Lais
Andrade Furtado Leite;
- Desconstruindo os critérios de diagnóstico da “patologia” transexualismo - Ana Luiza
Rodrigues.

