
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
NÚCLEO DE PESQUISA EM DIREITO DO TERCEIRO SETOR E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PESQUISADORES 

FLUXO CONTÍNUO – 2021 

 

A Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Direito do Terceiro Setor e Políticas 

Públicas do PPGD-UFPR convoca os pesquisadores interessados em participar das 

atividades do Núcleo. 

1. Podem se inscrever como integrantes do Núcleo doutores, doutorandos, 

mestres, mestrandos, graduados e graduandos em Direito, em Ciências Sociais e 

Administração, inclusive de instituições externas (20 vagas). 

2. Os interessados deverão enviar, ao longo dos períodos letivos do ano de 

2021, requerimento de inscrição por e-mail ao endereço eletrônico tarsocv@gmail.com, 

contendo dados do pesquisador e linhas gerais do projeto de pesquisa. 

3. Considera-se para fins deste edital “dados do pesquisador” a indicação do 

nome, CPF, telefone, e-mail, endereço, titulação mais alta com nome da instituição e ano de 

conclusão; se docente, instituição onde leciona; e, se estudante de graduação ou de pós-

graduação, nome da instituição. 

4. Considera-se para fins deste edital “linhas gerais do projeto de pesquisa” a 

indicação do tema de interesse, justificativa, objetivos e referências bibliográficas provisórias. 

Para graduandos, é possível a apresentação de plano de trabalho de iniciação científica, 

com recomendação do professor orientador. 

5. O e-mail (com o assunto “requerimento de inscrição“) deverá conter um 

arquivo (Word), com o sobrenome do pesquisador (exemplo: SILVA.doc). 

6. Os pedidos de inscrição serão selecionados pela Coordenação do Núcleo, e 

o resultado da seleção será divulgado por e-mail aos interessados. 

7. As atividades de pesquisa ocorrerão mensalmente, em seminários com os 

resultados de pesquisa, apresentados pelos membros ou convidados, em cronograma a ser 

estabelecido. 

8. As atividades serão realizadas com o auxílio dos Vice-Coordenadores do 

Núcleo, Prof. Dr. Tarso Cabral Violin e Prof. Dr. Eduardo Szazi. 

 

 

Curitiba, 16 de abril de 2021. 
 
 
 

Prof. Dr. Manoel Eduardo Alves de Camargo e Gomes 
Coordenador 
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