
	

 
EDITAL Nº 03/2017 

CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO NO  

GRUPO DE ESTUDOS EM  

FUNDAMENTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
NINC/UFPR 

 

 

O Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do 
Paraná – NINC/UFPR, por intermédio do presente edital, informa a comunidade 
acadêmica a respeito da abertura de vagas para participação no grupo de estudos e 
discussões em temas relacionados aos Fundamentos do Direito Administrativo. 

O grupo visa promover leituras direcionadas, debates e investigações 
científicas não só de um ponto de vista teórico-crítico, mas também concernentes a 
casos práticos e polêmicos vivenciados na contemporaneidade. 

As reuniões ocorrerão no primeiro semestre do ano de 2018 e abordarão, 
transversalmente, os seguintes temas: Políticas Públicas, Retrocesso Social, Tutela 
Administrativa dos Direitos Fundamentais, Crise da Legalidade Administrativa, 
Reforma Administrativa, Serviço Público, Eficiência Administrativa, Controle 
Judicial dos Atos Administrativos, Combate à Corrupção e Abuso de Poder. 

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 15 de janeiro a 19 de fevereiro (até 23h59), no site do 
NINC, mediante o preenchimento do formulário que acompanha o edital. 

A inscrição deve ser acompanhada do envio de um ensaio (entre 3000 e 
3500 caracteres, incluindo os espaços) em pdf., para o endereço eletrônico 
dad.ninc.ufpr@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://pucpr-
br.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 com indicação dos candidatos 
selecionados se dará até o dia  de 27 de fevereiro e será informada pelo Facebook do 
NINC. 

As reuniões do primeiro semestre de 2017 ficam agendadas para as 
seguintes datas, sujeitas a alterações por motivos supervenientes: 15/03; 29/03; 
12/04; 26/04; 10/05; 24/05; 21/06, sempre na Faculdade de Direito da UFPR, das 
18h30 até 20h. 

 

Metodologia Leitura de textos. Exposições por parte de professores e alunos. Debates. Análise 
das questões jurídicas, políticas éticas e ideológicas. Argumentação e contra-
argumentação. Defesa de hipóteses e proposições. Reflexão em grupo. Adoção de 
uma abordagem científica de temas políticos e sociais. Realização de críticas 
contundentes recíprocas em um ambiente de consideração ao outro. Forte 
contraposição de ideias como mecanismo lógico de discussão e manutenção do 
respeito pela divergência. Liberdade de pensamento. 

Objetivo Amadurecimento intelectual. Reforço da capacidade de divergência pacífica a 
respeito de temas polêmicos. Abandono do senso comum e das opiniões fundadas 
em experiências pessoais. Recusa da superficialidade argumentativa. Promoção da 
alteridade no ambiente acadêmico e político. Ampliação da autonomia acadêmica 
e da consciência inerente aos problemas sociais de uma sociedade socialmente 
desigual e carente de desenvolvimento humano. 

 

Ao final, para os inscritos, será fornecido certificado de participação. 
Curitiba, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Emerson Gabardo 
Coordenador do Grupo 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

ANEXO 02 – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O GRUPO 
DE ESTUDOS EM FUNDAMENTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO  

EDITAL Nº 03/2017 

 

Nome:__________________________________________________________________________. 

CPF:________________________. RG:____________________. Nascimento:______________. 

Fones:_________________/_________________Email:_________________________________. 

Registro pessoal no Facebook:_____________________________________________________. 

Endereço:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Categoria de Pesquisador na UFPR: 

(__) Orientando mestrado; (__) Orientando doutorado; (__) Orientando iniciação científica; 

(__) Orientando TCC. 

 

Turma na UFPR (e turno):________________________. Matrícula:______________________. 

 

Outra categoria na UFPR ou Membro Externo: 

_______________________________________________________________________________. 

 

Instituição Externa (se for o caso):__________________________________________________. 

 

 

 


