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Grupo de Estudo do Núcleo de Direito Empresarial Comparado - NEMCO 

Projeto: Negócios Empresariais, Interpretação e as Relações entre o Direito e a 

Realidade  

Área de concentração: Relações Sociais 
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Coordenadores: Profª Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro 

 Pós-Doutorando Dr. Sandro Mansur Gibran 

 

 

Resumo 

O tema proposto para estudo é “relações negociais empresariais, interpretação e 

as relações entre o Direito e a realidade”. A pesquisa, de viés econômico e social, 

versará sobre a importância do empreendedorismo à almejada Ordem Econômica 

fundamentada no art. 170 da Constituição. As relações empresariais são 

estabelecidas em bases contratuais, de Direito Privado, em observância da ordem 

jurídica dos Estados de efeitos das negociações. Todavia, a interferência 

Administrativa e jurisdicional pode relativizar e desestabilizar as relações 

empresariais aplicáveis ao território brasileiro, com sensível e negativa 

repercussão à pretensão de investimento nacional e estrangeiro. A decorrente 

insegurança e incerteza são inegavelmente incompatíveis com a expectativa de 

desenvolvimento econômico e social. 

A pesquisa será desenvolvida sob a coordenação da Professora Doutora Marcia 

Carla Pereira Ribeiro e pelo estagiário de Pós-Doutoramento Doutor Sandro 

Mansur Gibran com os seguintees objetivos: 

a) estudo de legislação e bibliografias indicadas sobre a temática; 

b) produção de artigos a respeito da temática. 
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Inscrições: de 13 a 27 de abril de 2015, pelo endereço eletrônico 

ppgdufpr@gmail.com, dirigido ao Sr. Mauro Eduardo. Na mensagem indicar nome 

completo, número da matrícula, ano/período, turno e anexar histórico escolar, no 

caso dos alunos de graduação. Para os graduados indicar nome completo e cópia de 

currículo vitae. 

 

Vagas: 10 vagas  para acadêmicos. 5 vagas para interessados graduados. 

Público-alvo: acadêmicos do Curso de Graduação em Direito, desde o 4º ano, 

e acadêmicos dos cursos de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 

Paraná – UFPR. Graduados com interesse no tema e disposição para participar dos 

encontros mensais. 

Participação: todas as vagas são para participação voluntária. 

Carga horária: a ser definida pelos coordenadores. 

Local dos Encontros com os Coordenadores: Dependências da UFPR, Praça 

Santos Andrade, em datas e horários a serem definidos, com peridiocidade mensal. 

Processo de seleção: Caso seja superado o número de inscritos, os 

coordenadores poderão agendar entrevistas no dia 29 de abril, às 17:30 h., nas 

dependências do PPGD/UFPR. 

 

 

Curitiba, 15 de abril de 2015. 

 

 

        Profª Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro   Dr. Sandro Mansur Gibran 

   COORDENADORA                                        COORDENADOR 

 


