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INSCRIÇÕES ABERTAS – ATIVIDADES 2020 

 

 

Tema geral: IMPACTOS SOCIAIS E DESAFIOS PARA O DIREITO 

ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO 

 

Encontram-se abertas as inscrições para participação nas atividades do Núcleo 

PRO POLIS durante o ano letivo de 2020, para graduandos(as) e pós-graduandos(as) 

em Direito e cursos afins da UFPR e de outras instituições de ensino superior, com 

interesse na análise crítica dos impactos oriundos da atividade administrativa a partir de 

perspectiva multidisciplinar. 

 

Também serão aceito(as) profissionais, preferencialmente Doutores(as), 

Mestres(as) e Pós-Graduados(as), desde que comprovem em seu currículo e carta de 

intenções a vinculação de sua atuação profissional com os temas de pesquisa do Núcleo. 

 

Número de vagas:  

15 vagas para os mestrandos e doutorandos do PPGD 

3 para acadêmicos da graduação 

12 vagas para profissionais externos  

 

Exposição do tema de pesquisa: 

 

Muitos são os desafios a serem defrontados pela ciência jurídica para compreender a 

realidade contemporânea. A intensidade das trocas e a fluidez das dinâmicas sócio- 

espaciais representam, na atualidade, ainda mais aspecto instigante e necessário: o de 

repensar o isolamento dos campos disciplinares. 

Trabalha-se, pois, com a concepção de direito como um campo de saber em disputa, que 

reconhece a pluralidade das fontes, conformando e sendo conformado por variáveis 

culturais, ambientais, econômicas, sociais e políticas. 

Uma das maneiras pelas quais é possível realizar essa travessia para o diálogo 

interdisciplinar é o estudo tópico, isto é, por problemas, o exame de casos concretos, de 

experiências que permitam à reflexão alçar voos de complexidade. 



A atuação administrativa – por ações próprias ou por meio dos particulares - produzem 

diversos impactos sociais e ambientais, dos quais apresentam inúmeros pontos de 

intersecção com o direito administrativo, ambiental e urbanístico. Assim, as pesquisas 

desenvolvidas durante o ano de 2020 tomarão tais empreendimentos como mote para 

desvendar as tensões e conflitos (inclusive de direitos e de concepções de justiça e 

desenvolvimento) neles implicados. 

Tanto perspectivas mais teóricas como práticas são bem-vindas, desde que se atenham à 

proposta. 

 

 

Inscrições: os(as interessados(as) devem enviar os documentos para o e-mail 

ccons.ufpr@gmail.com, até o dia 26/2/2020, 23h:59min,  com a indicação do assunto 

no e-mail “SELEÇÃO PRO POLIS”, contendo carta de motivação que deverá conter 

nome, telefone e e-mail para contato, breve apresentação pessoal e justificativa do 

interesse na pesquisa proposta ante o conteúdo que pretende pesquisar (máximo de 3 

páginas, Times New Roman 12, espaçamento 1,5 entre linhas), acompanhada de cópia 

impressa do Currículo Lattes atualizado. 

 

Entrevistas: os(as) candidatos(as) regularmente inscritos(as) serão entrevistados(as) na 

data de 28/2/2020, a partir das 9h30min, sala 315, 3º andar, da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Paraná, Praça Santos Andrade, nº 50.   

 

Resultado da seleção: o resultado será divulgado por edital publicado no site do 

Programa de Pós-graduação em Direito da UFPR, nas páginas das redes sociais do 

CCONS e enviado aos e-mails de todos(as) candidatos(as) até o dia 29/2. 

 

Esclarecimentso adicionais: os(as) pesquisadores(as) que já integram o Núcleo PRO 

POLIS deverão submeter-se ao novo processo seletivo, sob pena de desvinculação. 

 

As sessões serão nas seguintes datas, às quintas-feiras, sempre das 18h às 22h: 

 

- 2/3 (Conferência inaugural), 4/3, 5/3, 6/3 e 9/3 – sessões ministradas pelo Professor 

Cristiano Celone (Università degli Studi di Palermo); 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5, 

7/6, com a participação da pós-doutoranda Giulia Torta (Università degli Studi di 

Palermo). 
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