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Edital no 24/Reitoria/Univates, de 18 de maio de 2017 

 
Seleção de artigos para apresentação em evento internacional 

 
Resultado Final 

 
O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio do curso de Direito,                
bacharelado, e em parceria com o Diretório Acadêmico do Curso de Direito - Jusvale, no               
uso de suas atribuições, publica o resultado final do presente edital, conforme segue: 

 
➢ 1° lugar - Rafael Enrique dos Santos (A transexualidade e seus efeitos ....); 
➢ 2° lugar - Alana Petry (A divergência entre a finalidade...); 
➢ 3° lugar - Larissa S. Morás (Projeto Interfaces); 
➢ 4° lugar - Morgana Klein (Crianças e Adolescentes...); 
➢ 5° lugar - Solange M. Compagnoni (Atuação da ONU...); 
➢ 6° lugar - Bruna Cardoso (A (in)constitucionalidade do testamento...); 
➢ 7° lugar - Julia Regina Feier (As dissonâncias trazidas pela Portaria...); 
➢ 8° lugar - Daniela Junges Bruxel (Aspectos Socioambientais...); 
➢ 9° lugar - Andrea H. dos Santos (O Brasil, a Corte ...); 
➢ 10° lugar - Letícia Dornelles (A análise do direito à desconexão...); 
➢ 11° lugar - Raquel Marlene Simsen (As ações afirmativas...); 
➢ 12° lugar - Amanda F. de Castro (Identidade de gênero…); 
➢ 13° lugar - Jéssica Pauline P. Salvi ( A proteção dos direitos humanos...); 
➢ 14° lugar - Elivelton C. dos Santos (Um breve estudo sobre Direitos....); 
➢ 15° lugar - Bruna Z. Bau (O controle de convencionalidade...); 
➢ 16° lugar - Marjorie Louise L. do Couto (Perfil das mulheres....); 
➢ 17° lugar - Fabiane M. Pigatto (Quebra do Acordo de Paris...); 
➢ 18° lugar - Aline P. Bruxel (Aposentadorias dos transexuais....);  
➢ 19° lugar - Indianara Gobbi (O direito sucessório...). 

 
Lajeado, 14 de agosto de 2017 
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