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Apresentação

Luiz Carlos de Macedo Soares

Reitor do Univem

Tomo a liberdade de fazer a apresentação do presente livro por se tratar de um 
trabalho gerado no seio do Univem, mas que traz em si o germe da pesquisa iniciada em 
outros três programas de Mestrado em Direito da Região. São ações como esta que o Uni-
vem apóia, com o intuito de favorecer a sociedade, fortalecendo a efetividade do princípio 
constitucional da pesquisa e da extensão universitárias. 

O presente livro é fruto dos artigos produzidos para os diversos grupos de pesquisa 
do II Simpósio Regional sobre Direitos Humanos e Fundamentais, realizado em outubro de 
2013, no Univem, Marília. A origem está no I Simpósio Regional sobre Direitos Humanos e 
Fundamentais realizado em outubro de 2012, nas dependências do ITE - Bauru. Participa-
ram também do Simpósio os Programas de Mestrado da UENP da UNIMEP.

A Comissão Científi ca fi cou a cargo dos coordenadores dos programas, os profes-
sores Dra. Eliana Franco Neme (ITE), Dra. Mirta Gladys L M de Misailidis (Unimep), Dr. 
Vladimir Brega Filho (UENP) e Dr. Lafayette Pozzoli (Univem). 

 Um Simpósio aberto à comunidade, com a participação efetiva dos integrantes dos 
quatro Programas de Mestrado. Cada instituição selecionou cinco dos melhores trabalhos 
desenvolvidos, apresentados em quatro GTs - grupos de trabalhos, cuja temática fi cou por 
conta das linhas de pesquisa de cada programa.

O Simpósio teve por objetivos, dentre outros, o de divulgar as pesquisas dos respec-
tivos programas de mestrado, implementar a integração entre eles e a produção científi ca, 
que resulta na presente publicação. 

Trata-se de uma obra coletiva, fruto de pesquisas acadêmicas realizadas no âmbito 
dos programas. Os conteúdos dos artigos são oriundos de refl exões e debates acadêmicos 
multidisciplinares que trouxe para a vida universitária um crescimento científi co considera-
do. Uma simbiose própria na academia nos dias atuais em que professor-orientador auxilia 
na concretude da produção científi ca do aluno, podendo com isto ser colocado à disposição 
da sociedade um conjunto de textos cujas referências teórico-metodológicas foram discuti-
das em profundidade, seja em sala de aula ou em Grupo de Pesquisa. Os artigos colocam 
em pauta uma discussão que tem como fi o condutor o pensamento humanista, dentro de 
uma ótica dos direitos humanos e fundamentais. 


