EDITAL Nº 05/2016
GRUPO DE ESTUDOS EM

DIREITO ADMINISTRATIVO 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 Administrativo
Contemporâneo que 92 pessoas se interessaram. Ficamos bastante satisfeitos com o resultado, mas
o elevado número de inscrições obriga a ser repensada 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, nas quintas-feiras, das 18h30 às 20h. 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 dadm.ninc@gmail.com. O ensaio deverá versar sobre um dos textos científicos
de autoria ou coautoria do professor Emerson Gabardo (poderá ser escolhido qualquer artigo ou
capitulo
de
livro
constante
da
plataforma
academia.edu
https://pucprbr.academia.edu/EmersonGabardo) e deverá dividir-se em três partes: 1. Justificativa sintética da
escolha do texto; 2. Descrição objetiva dos aspectos positivos do texto; e 3. Crítica aos aspectos
negativos do texto em termos de conteúdo e forma.
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
“Retrocesso Social e Reformas no Serviço Público de Educação no Brasil” e ficam agendadas
para as seguintes datas, sujeitas a alterações por motivos supervenientes, sempre na Faculdade de
Direito da UFPR:







09 de março, quinta, 18:30-20:00;
23 de março, quinta, 18:30-20:00;
13 de abril, quinta, 18:30-20:00;
27 de abril, quinta, 18:30-20:00;
11 de maio, quinta, 18:30-20:00;
01 de junho, quinta, 18:30-20:00.

Agradecendo o interesse em participar de debates, desejamos boas festas e um 2017
sem rupturas institucionais e com mais constrangimento de nossas autoridades legislativas, executivas
e judiciais.
Curitiba, 19 de dezembro de 2016.

Prof. Dr. Emerson Gabardo
Coordenador do Grupo

