Conhecendo o instrutor
Nos treinamentos eu conto um pedacinho da minha história.
Aí ao laodo está o link caso você queira assistir.

Aqui eu conto um pedacinho da minha história
Meu nome é VINICIUS DE NEGREIROS CALADO.
Sou graduado em Direito pela Universidade Católica de
Pernambuco – UNICAP (2000) e advogado (19.454 OAB/PE).
Realizei uma especialização em Direito Tributário pela
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (2002).
Comecei a ensinar em 2004 na Universidade Salgado de Oliveira
– UNIVERSO. Lá lecionei Direito Civil, Empresarial e Direito do
Consumidor, além de orientar monografias jurídicas.
Esse foi o ano em que escrevi o meu
primeiro livro intitulado DIREITO
MÉDICO: ARTIGOS OPINIÕES.

No ano seguinte assumi a
coordenação do Curso de Direito da instituição e permaneci

naquele cargo por 2 anos (2005-2007).
Em 2009 passei pela Coordenação da Pós-graduação em Direito
da instituição e resolvi deixar a função para me dedicar a
preparação para o mestrado.
Fiz a seleção para o Programa de Pós-graduação em Direito
(PPGD) da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e fui
aprovado em primeiro lugar.
Lá fui eu, então, de volta aos “bancos” da
Universidade.
No ano seguinte (2011) comecei a ensinar na Universidade
Católica de Pernambuco (Unicap), realizando um sonho: ensinar
na instituição em que me formei.
Atualmente sou professor na UNICAP, lecionando as disciplinas:
Responsabilidade Civil, Direito do Consumidor e Monografia
Jurídica.
Conclui o MESTRADO em (2012) e minha dissertação foi aceita
para publicação pela Editora Juruá, sendo publicada em 2014
como livro com o título RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO E
CONSENTIMENTO INFORMADO - UM ESTUDO
INTERDISCIPLINAR DOS JULGADOS DO STJ.
E sabe quem escreveu o prefácio? O professor Paulo Lôbo. Pense

numa honra!

https://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=23311

Em 2013 nasceu meu primeiro filho, Mateus.
Em 2014 nasceu minha filha, Júlia.
2015 foi mais um ano de preparação, desta vez para o doutorado
em Direito.
Realizei a seleção e ingressei novamente no PPGD/Unicap em
2016 para cursar o doutorado.
E mais uma vez eu estava de volta como aluno da
minha Universidade.
Terminei o DOUTORADO em 2020, com a defesa da minha tese
em abril – em plena pandemia. Desafio duplo.
Sou sócio e diretor do escritório Calado & Souza Advogados
Associados. Lá trabalhamos com foco primordial no Direito da

Saúde. Caso queira conhecer um pouco mais, visite o nosso site
ou nosso perfil no Instagram.
Também sou coordenador do LLM em Direito Médico e da
Saúde da Católica Business School. Visita aí o nosso perfil no
Instagram.
Fui presidente (2013-2015) e hoje sou membro da Comissão de
Defesa do Consumidor da OAB/PE.
Também fui presidente (2016-2018) e hoje sou membro da
Comissão de Direito e Saúde da OAB/PE.
Em 2019 e 2020 fui Coordenador do Núcleo de Direito do
Consumidor da Escola Superior da Advocacia (ESA – OAB/PE).
Desde 2010 sou pesquisador do Grupo de Pesquisa Linguagem e
Direito (CNPQ/UNICAP).
Se quiser conhecer um pouco mais da minha vida acadêmica,
vista o CV Lattes disponível em
http://lattes.cnpq.br/2328562382853560.

Ao longo dos anos venho estudando, escrevendo e incentivando
que meus ex-alunos e ex-alunas também escrevam,
compartilhando conhecimento.
Afinal, de que adiante a gente ficar com o conhecimento

guardado, não mesmo?
Durante a I Jornada de Direito Médico e da Saúde realizada em
setembro de 2017, lançamos o livro Direito Médico e da Saúde,
organizado por mim e pela professora Virgínia Colares.
Para saber um pouco mais sobre o evento pode clicar no link
abaixo.
http://www.unicap.br/assecom1/catolica-esa-e-oabpe-promovem-i-jornada-de-direitomedico-e-da-saude/

O livro está disponível na AMAZON em formato digital para
aquisição ou gratuito para quem tem o Kindle Unlimited. Link
abaixo:
https://www.amazon.com.br/Direito-M%C3%A9dico-Sa%C3%BAde-Vinicius-Caladoebook/dp/B08JHCDBDD

Em 2018 realizamos a II Jornada de Direito Médico e da Saúde.

O evento foi uma parceria entre a Universidade Católica de
Pernambuco – Unicap, Escola Superior da Advocacia – ESA/PE,
Escola Judicial de Pernambuco - ESMAPE, Comissão de Direito e
Saúde - CDS da OAB/PE, IBDFAM/PE e Grupo de Pesquisa Direito
Civil e Ação da UNICAP. Link para conhecer um pouco mais sobre
o evento:
https://ibdfam.org.br/eventos/1500/II+Jornada+de+Direito+M%
C3%A9dico+e+da+Sa%C3%BAde
Em 2019 realizamos a III Jornada de Direito Médico e da Saúde.
No evento nós lançamos o livro Direito Médico e da Saúde II.
Link para conhecer um pouco mais sobre o evento:
https://oabpe.org.br/oab-pe-promove-a-iii-jornada-de-direito-medico-e-da-saude/

O livro também está disponível na AMAZON em formato digital
para aquisição ou gratuito para quem tem o Kindle Unlimited.
Link abaixo:

https://www.amazon.com.br/DIREITO-M%C3%89DICOSA%C3%9ADE-VINICIUS-CALADO-ebook/dp/B087CCKVMM/
Em 2020 eu organizei um conjunto de artigos meus e lancei o
livro digital DIREITO & SAÚDE – textos reunidos, objetivando
tornar os textos mais facilmente acessíveis, posto que reunidos
numa única obra.

https://www.amazon.com.br/Direito-Sa%C3%BAde-reunidos-Vinicius-Caladoebook/dp/B08DMB99D2

Em 2021 eu organizei o livro DIREITO DO CONSUMIDOR: TEMAS
CONTEMPORÂNEOS. O livro tem oito capítulos, e o CAPÍTULO
OITAVO intitulado “PLANOS DE SAÚDE: incidência do CDC nos
contratos individuais e coletivos segundo o STF e STJ” é de minha
autoria.
Como você já deduziu, ele também está na Amazon ...

https://www.amazon.com.br/DIREITO-DO-CONSUMIDOR-Temas-contempor%C3%A2neosebook/dp/B08Y75YHK3/

Além desses livros que citei e referi, eu também tenho um livro
chamado DIREITO DO CONSUMIDOR. É um livro indicado
essencialmente para alunos de graduação em Direito. Se tiver
interesse, o link também está logo abaixo.

https://www.amazon.com.br/Direito-do-Consumidor-Vinicius-Calado-ebook/dp/B08NGWDHLF/

Se quiser conhecer todos os livros que escrevi, editei ou
organizei que estão na Amazon, segue o link abaixo:
https://www.amazon.com.br/s?k=vinicius+calado

Agradeço o seu interesse e espero que curta nossos
treinamentos digitais.

