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Faculdade promove 18º encontro sobre os 

direitos da mulher 

 
Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo promoverá no sábado (16 de março) às 9 horas, o 18º Encontro sobre os 

Direitos da Mulher. Os interessados deverão fazer sua inscrição pelo portal www.direitosbc.br no 

período de 7 a 13 de março. Para aluno, o investimento é de R$ 15,00 e R$ 25,00 para demais 

interessados. 

O tema que abrirá o evento será Direitos da mulher na atividade extrajudicial – mitos e fatos, com 

a advogada Pauliana Pinheiro da Cruz, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade 

Autônoma de Lisboa (Portugal), tabeliã de Notas e Protesto de Avaré (SP), pós-graduada em 

Direito Previdenciário, Direito Notarial e Registral. 

Às 10h30, a professora do Programa de Pós-doutorado Políticas Públicas e Segurança da 

Universidade Portucalense Laís Locatelli ministrará a palestra Efetivação das políticas públicas 

contra violência de gênero – Brasil e Espanha. Laís também é pós-doutora em Direitos Humanos 

pela Universidade de Salamanca (Espanha), pós-doutoranda em Direitos Sociais pela mesma 

universidade espanhola, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Autônoma de 

Lisboa (Portugal) e investigadora no Instituto Jurídico Portucalense – Grupo “Dimensions of 

Human Rights” (Universidade Portucalense). 

Considerada uma das melhores instituições de ensino superior do País, a Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo está localizada na rua Java, 425 – Jardim do Mar – São Bernardo do 

Campo – Telefone (11) 3927-0222. 

É uma autarquia municipal com 54 anos de atividade e referência no ensino jurídico do País com 

mais de 14 mil profissionais formados e atuantes em diversas áreas do Direito. Oferece os cursos 

de graduação e de atualização, além de pós-graduação Lato Sensu. Seus professores e 

funcionários administrativos são servidores públicos municipais e ingressam nos quadros 

respectivos por meio de concursos públicos, ressalvadas as exceções legais. A instituição de 

ensino não possui fins lucrativos e a anuidade é cobrada dos alunos. 

Serviço: 18º Encontro sobre os Direitos da Mulher 

Data: 16 de março de 2019 – das 9h30 às 13h30 

Inscrições: de 7 a 13 de março, somente pelo site www.direitosbc.br 

Investimentos: R$ 15,00 para alunos e R$ 25,00 para demais interessados 

Endereço: Rua Java, 425 – Jardim do Mar – São Bernardo do Campo – SP 

 


