
RELAÇÃO DOS SELECIONADOS NO I CONCURSO DE ARTIGOS DO IBDFAM

O Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, por meio de suas Comissões 
de Ensino Jurídico de Família e de Relações Acadêmicas, divulga os nomes dos 
selecionados no I Concurso de Artigos do IBDFAM. 

A seleção foi feita pelos membros das comissões, de acordo com os critérios de 
originalidade, pertinência temática, capacidade de síntese, fontes consultadas, 
conteúdo e redação. As notas atribuídas não serão publicadas ou disponibilizadas aos 
autores. A divulgação em ordem alfabética não corresponde a qualquer critério de 
classificação. Oportunamente, depois de decisão do Conselho Científico do 
IBDFAM, será divulgado o calendário de execução da obra. 

O I Concurso de Artigos do IBDFAM teve como principal objetivo estimular a 
pesquisa acadêmica entre os associados do Instituto, oferecendo-lhes a oportunidade 
de ter suas pesquisas publicadas. 

Amanda Keren Louback Patussi Emerich e Fernanda Moreira Benvenuto:  Do
Poder Familiar e da Paternidade Responsável: uma (re)construção dos novos modelos
familiares;

Ana Beliza Gomes Lima Vasconcelos, Carlos Henrique Félix Dantas e Manuel
Camelo Ferreira da Silva Netto: Conjugalidade e parentalidade na deficiência: o
paradigma eudemonista de família à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência;

Ana Laura  Vidal  Quadra,  Anna  Carolina  Aguero  Mazzo  e  Raiane  de  Lima
Salme: O exercício responsável da autoridade parental à luz do melhor interesse da
criança;

Anna  Carolina  Aguero  Mazzo  e  Cleber  Affonso  Angeluci:  A  monogamia:
digressões existenciais e patrimoniais; 

Bruna Klein: As uniões simultâneas sob a perspectiva da Jurisprudência;



Daniela   Braga   Paiano:   Relações   familiares:   uma   análise   da   perspectiva   da
responsabilidade civil;

Edwirges   Rodrigues   e   Maria   Amália   de   Figueiredo   Pereira   Alvarenga:
Aplicabilidade da guarda compartilhada obrigatória em face da proteção e o melhor
interesse dos filhos; 

Gabriela   Amorim   Paviani   e   Tatiana   Coutinho   Pitta:   O   reconhecimento   do
poliamor no ordenamento jurídico brasileiro: breves considerações desta forma de
família à luz do afeto, da felicidade e da dignidade da pessoa humana;

Iara   Antunes   de   Souza   e   Giulia   Miranda   Corcione:   A   (im)possibilidade   de
revisitação da fundamentação da aplicabilidade do aborto considerando o conteúdo
do livre planejamento familiar;

Isadora  Cerqueira  Santana Cardoso  e  Leonardo Souza  Santana Almeida:  O
namoro qualificado e a concepção de  affectio maritalis  perante os relacionamentos
modernos;

Joselma Leite Lins de Vasconcelos, Thaís Magalhães Santos Lima e Maria Rita
de Holanda Silva Oliveira: Reprodução Humana Assistida: uma abordagem à luz
dos Direitos Humanos fundamentais;

Marcello Uriel Kairalla: Conflitos de família e o Código de Processo Civil 2015.

Marcos Costa Salomão: A dignidade humana e o reconhecimento extrajudicial de
filho socioafetivo no Brasil;

Maria Goreth Macedo Valadares, Caterina Sgromo Mello e  Renata Carvalho
Martins Lage: O Estatuto da Pessoa com Deficiência e seus reflexos no casamento; 



Patrícia Gorisch: A Família LGBTI na perspectiva do Direito Internacional dos 
Refugiados;

Priscila Coelho: O abuso emocional como reflexo de uma educação estereotipada;

Renata Braga Klevenhusen e Ana Beatriz Lopes Barbosa: As relações poliafetivas
e o Direito de Família mínimo: a impossibilidade de se estabelecer um modelo prêt-à-
porter para o afeto;

Sônia  Cristina  Fagundes  Malta:  A mediação  e  a  indispensável  contribuição  do
advogado para o adequado tratamento dos conflitos; 

Tatiana Coutinho Pitta, Camilla da Silva Oliveira e Camila Martins Schiavone:
Ainda somos os mesmos: a necessária atuação estatal para alteração do panorama da
violência de gênero no âmbito doméstico;

Thais  Câmara  Maia  Fernandes  Coelho  e  Letícia  Jessamine  Nader:  A
reformulação do processo de curatela no Novo Código de Processo Civil e a Tomada
de Decisão Apoiada (TDA) como meio alternativo à curatela;

Yelba Nayara Gouveia Bonetti: A proteção jurídica do afeto e o desafio imposto 
pelo novo Código de Processo Civil: a separação judicial.











 


