EDITAL Nº 02/2022
CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO NO
GRUPO DE ESTUDOS EM
EROSÃO DO ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO
NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
- NINC/UFPR O Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do
Paraná – NINC/UFPR, informa a comunidade acadêmica a respeito da abertura de 10
vagas para participação no grupo de estudos e discussões em temas relacionados à
erosão do Estado Social e Democrático de Direito no Brasil contemporâneo.
O grupo visa promover leituras direcionadas e debates não só de um
ponto de vista teórico-crítico, mas também concernentes às polêmicas reais
vivenciadas na contemporaneidade.
As reuniões ocorrerão a partir do dia 14 de junho de 2022 e abordarão,
transversalmente, os seguintes temas: 1. A normalização do mal na mentalidade pósmoderna; 2. Eficiência e legitimidade do Estado em tempos de despolitização; 3. O
Estado de Direito e sua oposição ao ideário da exceção; 4. O Estado Social e sua
oposição ao modelo subsidiário; 5. O Estado Social e sua oposição à neutralidade
política; 6. Os projetos dogmático e filosófico da nova escola do Direito pós-88; 7. A
crise do Direito pós-positivista e o fenômeno do metapositivismo; 8. Modernização
precária e retrocesso social na democracia brasileira; 9. Ativismo cívico e polarização
na cultura política contemporânea; 10. A desconsideração da advocacia e do devido
processo legal na atualidade; 11. Sociedade civil, direitos, tolerância e
vulnerabilidades; 12. A falácia da origem autoritária do Direito Administrativo e a
supremacia do interesse público; 13. O conteúdo que identifica o Direito
Administrativo do Estado Social.
O grupo é aberto à participação de interessados da UFPR e de quaisquer
outras instituições de ensino superior. Aqueles que desejarem participar devem se
inscrever no período de 1 a 7 de junho, pelo endereço ninc.ufpr.grupo@gmail.com,
mediante o preenchimento do formulário que acompanha o edital (converter o
formulário de PDF para word antes de enviar).

A inscrição deve ser acompanhada do envio de um ensaio (entre 2000 e
2500 caracteres, incluindo os espaços), em word, descrevendo por qual motivo tem
interesse em ingressar no grupo e o seu nível de comprometimento com as atividades.
A homologação das inscrições com indicação das candidaturas
selecionadas se dará até o dia 11 de junho e será informada pelo Facebook do
NINC.
As reuniões implicarão encontros presenciais de 2h e estão agendadas
para as terças-feiras, entre 18h30-20h30 sempre na Faculdade de Direito da UFPR em
sala que será oportunamente designada.
É importante registrar que este é um grupo de estudos e discussão que
tem a finalidade de relato das investigações científicas realizadas e concluídas pelo
Professor Coordenador nos últimos 15 anos. Não há pretensões de investigação e
produção científica neste grupo.
Ao final, para quem concluir com êxito as atividades, será fornecido
certificado de participação.
Curitiba, 31 de maio de 2022.

Prof. Dr. Emerson Gabardo
Coordenador do Grupo

ANEXO
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O GRUPO DE ESTUDOS

EDITAL Nº 02/2022

Nome:
CPF:
RG:
Nascimento:
Fone:
E-mail:
Registro pessoal no Facebook:
Endereço:
Turma e turno na UFPR (se for o caso):
Outra categoria na UFPR:
Membro Externo:
Instituição Externa (se for o caso):

