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PROGRAMAÇÃO NEC/UFPR 2017-2018 

Descrição provisória das atividades do Núcleo de Estudos 
Criminais do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná 
(NEC/UFPR). A ser atualizada. 

PROGRAMAÇÃO DE REUNIÕES 

 
# Data Atividades Observação Professor 
1ª reunião 23.ago.2017 Reunião de 

professores 
  

2ª reunião 30.ago.2017 Reunião geral 
de abertura 

- apresentação da 
metodologia; 

 

3ª reunião 28.set.2017 Discussão 1  Rui Carlo Dissenha 

4ª reunião 19.out.2017 Discussão 2   

5ª reunião 8.nov.2017 Discussão 3   

6ª reunião 30.nov.2017 Discussão 4 Encerramento das 
atividades do semestre 

 

7ª reunião 28.fev.2018 Discussão 5 - indicação e 
apresentação dos temas 
individuais para artigo 

 

8ª reunião 22.mar.2018 Discussão 6   

9ª reunião 19.abr.2018 Discussão 7   

10ª reunião 16.mai.2018 Discussão 8   

11ª reunião 31.mai.2018 Discussão 9   

12ª reunião 20.jun.2018 Encerramento   
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METODOLOGIA 

 
1. AGOSTO 2017 (reunião 1): reunião dos professores para definição de metodologias. 
2. AGOSTO 2017 (reunião 2): Apresentação da metodologia aos alunos e divisão de alunos entre 

os professores. 
3. SETEMBRO 2017 a JUNHO 2018: reuniões de trabalho com debates dos textos indicados pelos 

professores orientadores. 
4. FEVEREIRO 2018 (reunião 7): definição dos temas dos artigos. Cada pesquisador/professor 

envolvido deve apresentar a sua proposta de artigo e debatê-la com os demais presentes, 
definindo e delineado os textos. 

5. JUNHO 2017 (reunião 12): seminários de pesquisa. Nessas reuniões, toda a produção do 
NEC/UFPR será apresentada aos presentes em seminário cujo formato será ainda definido. 
Prazos de entrega final dos artigos. 

 
PRODUÇÃO ESPERADA 

 
Produção textual: 
– Produção obrigatória de um artigo por pesquisador/professor; 
– Produção obrigatória de um artigo por aluno de pós-graduação; 
– Produção obrigatória por aluno envolvido em Projeto de Iniciação Científica; 
– Produção facultativa de artigos pelos acadêmicos de graduação e outros profissionais; 
– Prazo para textos: entrega do artigo em junho de 2018, antes da apresentação nos seminários 

de pesquisa; 
Eventos: 
– Seminário de apresentação dos resultados da pesquisa: segundo semestre de 2018; 
– Evento de lançamento das publicações: segundo semestre de 2018. 
 

METODOLOGIA DOS TRABALHOS 
 
– Os professores envolvidos no NEC indicarão projetos com temas específicos de trabalho 

dentro das linhas em que estiverem vinculados. Os alunos e pesquisadores serão divididos em 
grupos sob a orientação de um professor e produzirão seis textos dentro desse projeto. 

– As reuniões de trabalho serão conduzidas sob a orientação de um professor por vez. Esse 
professor indicará um ou dois textos de leitura obrigatória sobre a temática da reunião 
pertinente. Seus alunos e pesquisadores vinculados deverão apresentar um seminário sobre o 
texto e tema seguindo as orientações metodológicas indicadas pelo professor. 

 


