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Edital 003/2015 – PPGD 

 

Escola de Altos Estudos 

Instituições proponentes: PUCPR e UFPR 

Instituições parceiras: Unb; PUC-RIO, UERJ, UFRJ e UFPA 

Período: 25 de maio a 17 de junho (conforme calendário abaixo) 

Número de vagas: 20 vagas para o PPGD/PUCPR, 20 vagas para o PPGD/UFPR e 

10 vagas para interessados de outros programas de pós-graduação em Direito.  

 

Professor visitante convidado: Professor Kendall Thomas, Nash Professor of Law, 

School of Law, Columbia University in the City of New York 

 

Tema: Direito, Democracia e Cultura: os novos horizontes da jurisdição constitucional 

no Brasil e nos Estados Unidos. O curso vai trabalhar questões de jurisdição 

constitucional nos Estados Unidos, o federalismo norte-americano e a tensão 

democracia X constitucionalismo. Ao final, serão trabalhados os principais conceitos 

da teoria racial crítica e os limites e possibilidades das ações afirmativas na 

construção de uma efetiva democracia racial. 

 

Coordenação do Curso: Profa.  Katya Kozicki e Profa. Vera Karam de Chueiri  

 

Detalhamento do programa (4 semanas de aulas, iniciando em 25 de maio e 

terminando no dia 17 de junho). As aulas serão às segundas e quartas-feiras, das 

18:30h às 21:30 – as primeiras quatro sessões ocorrerão nas dependências do 

PPGD/PUCR e as últimas quatro sessões ocorrerão nas dependências do 

PPGD/UFPR. 

 

1) Dias 25 e 27 de maio: A Constituição e  as cortes constitucionais: as leis da 

política e a política das leis. Judicial review: a continuação da política por 

outros meios? 
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2) Dias 01 e 03 de juho: Diante da lei: jurisdição, justiciabilidade e outras 

doutrinas abrangentes. 

3) Dias 08 e 10 de junho: Teoria Racial Crítica. Identidade cultural. 

4) Dias 15 e 17 de junho: Democracia racial: limites e possibilidades das ações 

afirmativas. 

 

Os alunos regularmente matriculados poderão ter o aproveitamento de 3 créditos 

de disciplinas, mediante o controle de frequência e a entrega de um trabalho final 

de disciplina. 

Os alunos deverão manifestar interesse em cursar a disciplina na secretaria do 

PPGD/UFPR, no período de 15 a 25 de abril. Neste momento deverão indicar o 

tema do projeto de dissertação ou tese. Na hipótese de haver mais interessados 

do que vagas disponíveis os alunos serão selecionados de acordo com a 

pertinência temática do projeto de pesquisa e os temas a serem trabalhados no 

curso. No caso de haver vagas remanescentes da PUCPR e/ou não serem 

preenchidas as vagas destinadas ao público externo estas poderão ser 

aproveitadas no âmbito da UFPR. 

 

 

Curitiba, 15 de abril de 2015. 

 

 


