
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 077.00073.2020

A Vereadora  infra-assinada, no uso de suas atribuições legais,Maria Leticia
submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Votos de congratulações e aplausos

EMENTA

Solicita votos de votos de
congratulações e aplausos a
Tatyana Scheila Friedrich.

Requer à Mesa, na forma regimental, seja inserido em ata, votos de
congratulações e aplausos a Tatyana Scheila Friedrich.

Palácio Rio Branco, 27 de fevereiro de 2020

Maria Leticia
Vereadora

Justificativa

Solicita os votos por sua atuação na área de direito internacional, com destaque
a temática de direitos humanos e imigração.
Possui graduação em Direito pela UFPR (1996), Aperfeiçoamento pela City
University (UK/1998), Mestrado (2002) e Doutorado (2005) pela Universidade
Federal do Paraná, Pós-doutorado na Fordham University, NY (2015).
Atualmente é professora Associada IV da Universidade Federal do Paraná, líder
do Grupo de Pesquisa Nupesul - Núcleo de Pesquisa em Direito Público do
Mercosul PPGD//UFPR, participante do Programa Política Migratória e
Universidade Brasileira, através do Projeto Refúgio, Migrações e Hospitalidade.
É membro do conselho científico do Instituto Romeu Felipe Bacellar.
Coordenou 10 obras jurídicas, dentre as quais os 7 volumes da Coleção Direito
Internacional Multifacetado. Autora de outros dois livros, da área de direito
internacional público e direito internacional privado, além de artigos científicos
publicados em Obras Coletivas e Periódicos Especializados. Tem experiência na
área de Direito, com ênfase em Direito internacional, atuando principalmente
nos seguintes temas: direito internacional público e privado; direitos humanos,
mercosul, integração regional. Atualmente pesquisa e faz atividade de extensão
na temática da Migração Internacional e Regional. No período de agosto de

2015 a janeiro de 2016, realizou Pós-doutorado como visiting scholar na



2015 a janeiro de 2016, realizou Pós-doutorado como visiting scholar na
Fordham University (NYC):Bolsista da Capes - Processo nº BEX 2540/15-0. 08
/2015 a 01/2016.


