
 

EDITAL Nº 06/2016 

GRUPO DE ESTUDOS EM  

DIREITO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO 

 

O NINC/UFPR, por intermédio do presente edital, informa a todos que efetivaram sua 

inscrição no grupo de estudos e discussões em temas relacionados ao Direito Constitucional 

Contemporâneo que 147 pessoas se interessaram. Ficamos bastante satisfeitos com o interesse 

demonstrado, mas o elevado número de inscrições nos obriga a repensar a proposta. A intenção não 

é transformar o grupo em uma turma para aulas expositivas, pois este método não teria a 

potencialidade para alcançar os objetivos já indicados.  

Assim, será necessário realizar uma "confirmação de inscrição", indicando a 

disponibilidade de participar das reuniões de maneira efetiva e com a leitura prévia dos textos a serem 

indicados. A presença será obrigatória e faltas implicarão em exclusão do grupo. 

A confirmação da inscrição deve ser acompanhada do envio de um ensaio (entre 3000 

e 3500 caracteres, incluindo os espaços) em pdf, até o dia 27 de janeiro de 2017, às 23h59, para o 

endereço eletrônico dconst.ninc@gmail.com. O ensaio deverá ser sobre “O Conceito do Político”, 

de Carl Schmitt (obra disponível neste link: http://petdireito.ufsc.br/wp-

content/uploads/2016/10/Conceito-do-pol%C3%ADtico-Carl-Schmitt.pdf) - trecho das páginas 19 a 

102. 

A homologação das inscrições se dará até o dia 20 de fevereiro de 2017 e será 

informada por mensagem eletrônica aos inscritos. 

As reuniões do primeiro semestre de 2017 se destinarão ao estudo do tema Reforma 

constitucional, retrocesso social e estado de exceção no Brasil e ficam agendadas para as seguintes 

datas, sujeitas a alterações por motivos supervenientes, sempre na Faculdade de Direito da UFPR: 
 

 9 de março, quinta, 19h; 

 21 de março, terça, 14h; 

 3 de abril, sexta, 10h; 

 19 de abril, quarta, 19h; 

 8 de maio, segunda, 14h; 

 25 de maio, quinta, 9h; 

 7 de terça, quinta, 19h;  

 17 de junho, sábado, 10h. 
 

Agradecendo o interesse em participar de debates sobre a Constituição e sobre 

democracia, desejamos boas festas e um 2017 sem rupturas constitucionais. 

 

Curitiba, 19 de dezembro de 2016. 

 

Profª. Drª. Eneida Desiree Salgado 

Coordenadora do Grupo 
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