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Edital 2/2013 

A Coordenação do Núcleo de Investigações Constitucionais informa que foram recebidos os 
projetos seguintes para a seleção de novos membros: 

Nome Projeto 

Letícia Regina Camargo 
Kreuz  

Princípios constitucionais da Administração Pública e a negociação 
coletiva entre servidor e administração  

Vivian Cristina Lima Lopez 
Valle  

Novos paradigmas no regime jurídico administrativo: o reposicionamento 
das prerrogativas da Administração Pública 

Pedro Henrique Galotti 
Kenicke 

A incompatibilidade da atual legislação migratória brasileira com o 
desenvolvimento nacional 

Luasses Gonçalves dos 
Santos  

A política partidária-eleitoral e o Direito Administrativo 

Luzardo Faria 
Limites jurídicos da legitimidade do Poder Judiciário para a concessão de 
prestações individuais de saúde 

Luyza Marks de Almeida 
A abstrativização do controle difuso de constitucionalidade realizado pelo 
STF e a sobrevivência do papel do Senado  

Ana Cláudia Santano 
O financiamento público da política: uma nova etapa da evolução 
organizativa dos partidos ou um novo tipo de corrupção política  

Antônio Henrique de Lima O princípio da reserva do possível e o Estado Democrático de Direito  

Fabiano Ratton Kummer 

A manutenção das conquistas históricas dos direitos sociais dos 
trabalhadores no Brasil, pela aplicação do principio da proibição do 
retrocesso social e normas e princípios constitucionais reguladores, frente 
à pressão do chamado neoliberalismo 

Ana Cristina Aguilar Viana 
Controle da discricionariedade administrativa à luz do princípio da 
eficiência 

Luciano Giambarresi 
Ganho 

Perspectivas de federalismo externo na sociedade pós-nacional 

Luis Alberto Húngaro 
O principio da publicidade na Administração Pública e a Lei de Acesso à 
Informação 

Luiz Eduardo Peccinin 
Razão pública e democracia deliberativa: da dogmatização do debate 
eleitoral à sacralização das decisões coletivas do Estado 

Geisla van Haandel 
Mendes 

Direito de petição sob perspectiva: uma proposta para ampliação do 
debate democrático  
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Camila Seraphim 
Makarausky 

A relação entre princípios eleitorais e propaganda eleitoral: a busca por 
um melhor desenvolvimento democrático  

Daniel Castanha de Freitas 
A judicialização da saúde: violação ao principio da separação dos poderes 
ou justo cumprimento de políticas públicas? Uma análise à luz dos 
direitos sociais previstos na Constituição  

Wilson Accioli de Barros 
Filho 

Uma releitura da aplicação das cláusulas exorbitantes à luz da 
consensualidade na Administração Pública  

Os candidatos abaixo foram selecionados para entrevista, que se realizará no dia 17 de 
setembro, terça-feira, às 16h45, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, 1o andar: 

Ana Claudia Santano, Geisla van Haandel Mendes, Luis Alberto Húngaro, Luiz Eduardo Peccinin, 
Pedro Henrique Galotti Kenicke e Vivian Cristina Lima Lopez Valle. 

 

Curitiba, 10 de setembro de 2013. 

 

Professora Dra. Eneida Desiree Salgado 
Vice-líder Núcleo de investigações Constitucionais 
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