EIEDP
Encontro Internacional de Estudantes de Direito Público
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico
Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Instituto Paranaense de Direito Administrativo
Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná
Mestrado em Direito do Centro Universitário Autônomo do Brasil
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Requisitos
Podem se inscrever para apresentar palestra no Encontro Internacional de Estudantes de Direito Público todos os alunos que estejam cursando a graduação
ou pós-graduação (especialização ou mestrado) em Direito de universidades
nacionais e internacionais.
Inscrição
Os interessados deverão enviar um email ao endereço eletrônico
encontroestudantesdtopublico@gmail.com até as 00:00 horas do dia 02 de
março de 2016 os seguintes documentos:
•
Carta de exposição de motivos para participar do Encontro.
•
Comprovante de matrícula no curso de graduação ou pós-graduação
(especialização ou mestrado) em Direito;
•
Currículo de no máximo uma página;
•
Síntese da palestra a ser proferida, que deverá respeitar as mesmas regras
do edital de comunicados científicos do II Seminário Internacional Eficiência e
Ética na Administração Pública (disponível no link: www.ninc.com.br/pesquisa)
- podendo ser em português ou na língua do país de origem do expositor.

Processo de seleção
Serão aceitos todos os trabalhos que cumpram os critérios formais estabelecidos, bem como apresentem qualidade da redação da síntese da palestra a
ser proferida e adequação ao tema “Questões Polêmicas de Direito Público”.
Aprovação da Palestra
A aceitação da apresentação será comunicada aos interessados semanalmente até 03 de março.
Informações gerais
O Encontro será realizado nos dias 27 a 28 de março de 2017, na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil, em endereço e horários que serão oportunamente informados. Os aprovados deverão fazer uma exposição de 10 minutos.

Coordenação
Prof. Dr. Rodrigo Pironti Aguirre de Castro
Instituto Paranaense de Direito Administrativo
Acadêmica Rafaella Nátaly Fácio
Estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná

