II SEMINÁRIO INTERNACIONAL
EFICIÊNCIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Dias 29 a 31 de março de 2017
Instituto Paranaense de Direito Administrativo
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico
Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar
Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná
Mestrado em Direito do Centro Universitário Autônomo do Brasil
Dia 29/03/17 – Quarta-feira
UNIBRASIL – Auditório Cordeiro Clève
09:00 – Abertura
Daniela Libório (SP), Edgar Guimarães (PR), Emerson Gabardo (PR)
09:30 – Painel de Abertura – Combate à corrupção em nível municipal: as cidades e os problemas éticos dos atos e
contratos locais
Presidente: Bruno Meneses Lorenzetto (UniBrasil – Brasil)
Teresita Rendón Huerta Barrera (Universidad de Guanajuato – México)
Jacqueline Morand-Deviller (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – França)
Romeu Felipe Bacellar Filho (IDRFB – Brasil)
IDRFB
14:00 – Sessão de Apresentação de Comunicados Científicos
Luiz Alberto Blanchet – PUCPR (Presidente); José Anacleto Abduch Santos (IPDA); Henrique Frota – IBDU; Ana Cláudia
Santano – UniBrasil; Eneida Desiree Salgado – UFPR
PUCPR – Salão Nobre da Escola de Direito
19:00 – Painel 01 – Nulidades administrativas e os efeitos do seu reconhecimento pela Administração
Presidente: André Parmo Folloni (PUCPR – Brasil)
Jaime Villacreses Valle (Universidad de las Américas – Equador)
Daniela Libório (IBDU/PUCSP – Brasil)
Clèmerson Merlin Clève (UniBrasil/UFPR – Brasil)
Rodrigo Salazar (Universidad La Salle – México)
Dia 30/03/17 – Quinta-feira
UFPR – Salão Nobre da Faculdade de Direito
9:45 – Painel 02 – Mecanismos de prevenção e combate à corrupção: as leis anticorrupção e os códigos éticos
Presidente: Daniel Wunder Hachem (IDRFB/PUCPR/UFPR– Brasil)
Richard Albert (Boston College – EUA)
Fabrício Motta (UFGO – Brasil)
Regina Ferrari (IDRFB – Brasil)
Justo Reyna (Universidad Nacional del Litoral – Argentina)
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Dia 30/03/17 – Quinta-feira
PUCSP – Auditório 239
19:00 – Painel 04 – Efetividade do planejamento na administração pública como forma de controle e de
transparência
Presidente: Fernando Borges Mânica – IDRFB
Justo Reyna (Universidad Nacional del Litoral – Argentina)
Edgar Guimarães (IPDA/IDRFB – Brasil)
José Roberto Pimenta (PUCSP – Brasil)
Silvio Luís Ferreira da Rocha (PUCSP – Brasil)
Dia 31/03/17 – Sexta-feira
PUCSP – Auditório 239
9:00 – Painel 03 – Direito Municipal e Direito Urbanístico em tempos de crise do Estado de Direito
Presidente: Ligia Melo de Casimiro (IBDU – Brasil)
Jacqueline Morand-Deviller (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – França)
Odete Medauar (USP – Brasil)
Rodrigo Salazar (Universidad La Salle – México)
Jaime Villacreses Valle (Universidad de las Américas – Equador)
PUCSP – Auditório 100
14:00 – Sessão de Apresentação de Comunicados Científicos
Paulo Ricardo Schier – IDRFB (Presidente); Adriana Schier – IDRFB/IPDA/UniBrasil; Henrique Frota – IBDU; Bruno
Meneses Lorenzetto – UniBrasil; Rodrigo Pironti de Castro – IPDA
PUCSP – Auditório 117-A
19h – Painel 03 – Jurisdição Administrativa: vantagens e desvantagens do contencioso administrativo e do controle
judicial
Presidente: Daniela Libório (IBDU/PUCSP – Brasil)
Weida Zancaner (PUCSP – Brasil)
Teresita Rendón Huerta Barrera (Universidad de Guanajuato – México)
Thiago Marrara (USP – Brasil)
Richard Albert (Boston College – EUA)
Coordenação Geral
Daniela Libório
Romeu Felipe Bacellar Filho
Edgar Guimarães
Comissão Organizadora
Adriana Schier (IDRFB/IPDA/UniBrasil); Ana Claudia Santano (UniBrasil); Emerson Gabardo (PUCPR/UFPR);
Daniel Wunder Hachem (IDRFB/PUCPR/UFPR); Henrique Frota (IBDU); Rodrigo Pironti de Castro (IPDA)
Comissão Científica do Concurso de Artigos Jurídicos
Alexandre Godoy Dotta (Presidente - UniBrasil); Eneida Desiree Salgado (UFPR);
Ligia Melo de Casimiro (IBDU); Irene Nohara (Mackenzie)
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II SEMINÁRIO INTERNACIONAL
EFICIÊNCIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Dias 28 a 31 de março de 2017
Instituto Paranaense de Direito Administrativo
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico
Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar
PPGD/PUCPR – Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
NINC/UFPR – Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná
Mestrado/UniBrasil – Mestrado em Direito do Centro Universitário Autônomo do Brasil

REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS
“Artigo do Ano – Instituto Paranaense de Direito Administrativo”
“Artigo do Ano – Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico”

O II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EFICIÊNCIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA abre à participação de graduandos,
pós-graduandos, professores e demais profissionais o Concurso de Artigos Jurídicos. Trata-se de uma forma de
premiação de trabalhos de elevada relevância e qualidade intelectual que serão analisados por uma comissão de
professores especialmente designada para esta tarefa. Serão conferidos dois prêmios, como uma forma de prestigiar
os vencedores. O Concurso de Artigos Jurídicos é realizado de acordo com este regulamento, que estabelece regras
formais e materiais garantidoras da qualidade dos trabalhos e busca assegurar a imparcialidade no julgamento dos
textos que concorrerão.
1. O candidato interessado em participar deverá necessariamente apresentar o futuro artigo como comunicado

científico no Evento (segundo as regras de apresentação de resumos da sessão de comunicados) e, ainda, enviar
o artigo em arquivo Word (.doc), através da página www.even3.com.br/eficienciaeetica
2. No corpo do trabalho deverá constar: Nome completo dos autores, seguido de afiliação institucional (nome por
extenso da universidade(s) à(s) qual(s) se encontra vinculado como aluno ou professor, com indicação de cidade,
Estado e país da instituição), titulação acadêmica (começando pela mais elevada), profissão e e-mail do(s)
autor(es), com um máximo de três autores por artigo. Deverá também ser indicado para qual prémio o candidato
pretende concorrer (Instituto Paranaense de Direito Administrativo ou Instituto Brasileiro de Direito
Urbanístico). Estas informações deverão ser repetidas na primeira página do artigo.
3. O artigo deverá ser escrito em documento Word, justificado, nos termos abaixo (podendo ter no máximo três
autores):
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3.1. Título no idioma do artigo (português ou espanhol) e em inglês em caixa alta negrito.
3.2. O resumo no idioma do artigo (português ou espanhol) e em inglês (fonte times new roman 12, com
espaçamento entre linhas único/simples, sem parágrafo ou citações e referências, com até 200 palavras). O
resumo deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e aos resultados e
conclusões. Cinco palavras-chave no idioma do texto e em inglês.
3.3. O trabalho deve ser escrito em português ou espanhol e deve ter entre 10 e 25 páginas (tamanho A4),
compreendendo a introdução, desenvolvimento, conclusão (não necessariamente com esses títulos) e uma lista
de referências bibliográficas – margem de 2,5 cm em todos os lados. O corpo do trabalho deve ser apresentado
com fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Citações diretas devem seguir o seguinte
padrão de registro: transcrição com até cinco linhas deve constar do corpo do texto, com letra e espaçamento
normais, e estar entre aspas. Fica vedada a utilização de citações longas (citações que ultrapassem cinco linhas). As
notas deverão ser feitas em rodapé tanto para as referenciais quanto para as explicativas. Não é permitida a
utilização do sistema autor-data, que se utilizado implicará a desclassificação do trabalho. As páginas deverão ser
numeradas no canto superior direito. Seguir as normas da ABNT.
4. O prazo para recebimento dos artigos será até 02 de março de 2017.
5. O artigo vencedor será o que obtiver a maior média das avaliações individuais da comissão – em cada um dos

prêmios. Em caso de empate a comissão deverá escolher o melhor trabalho por votação nominal.
6. Serão aceitos artigos de acadêmicos e profissionais oriundos de qualquer curso superior (graduação,
especialização, mestrado e doutorado) desde que o tema enfocado esteja inserido em uma das temáticas do
Seminário.
7. Serão desclassificados trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de admissão ou se verificado
que o(s) autor(es) não está(ão) inscrito(s) no evento, ou que não apresentou(ram) o resumo do trabalho na
sessão de comunicados científicos.
8. O primeiro colocado em cada área, além de receber um certificado de concessão do prêmio, terá o seu artigo
publicado na íntegra no livro do evento. O demais trabalhos apresentados também poderão ser convidados a
serem publicados no livro, a critério da Comissão de Avaliação e da Comissão Organizadora, se obtiverem
avaliação condizente.

Coordenação Geral
Daniela Libório
Romeu Felipe Bacellar Filho
Edgar Guimarães
Comissão Organizadora
Adriana Schier (IDRFB/IPDA/UniBrasil); Ana Claudia Santano (UniBrasil); Emerson Gabardo (PUCPR/UFPR);
Daniel Wunder Hachem (IDRFB/PUCPR/UFPR); Henrique Frota (IBDU); Rodrigo Pironti de Castro (IPDA)

Comissão Científica do Concurso de Artigos Jurídicos
Alexandre Godoy Dotta (Presidente - UniBrasil); Eneida Desiree Salgado (UFPR);
Ligia Melo de Casimiro (IBDU); Irene Nohara (Mackenzie)
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II SEMINÁRIO INTERNACIONAL
EFICIÊNCIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Dias 28 a 31 de março de 2017
Instituto Paranaense de Direito Administrativo
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico
Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar
PPGD/PUCPR – Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
NINC/UFPR – Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná
Mestrado/UniBrasil – Mestrado em Direito do Centro Universitário Autônomo do Brasil

REGULAMENTO DE APRESENTAÇÃO
DE COMUNICADOS CIENTÍFICOS

Encontra-se aberta a oportunidade para que estudantes, pesquisadores, professores e operadores do Direito e ciências
correlatas apresentem no II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EFICIÊNCIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
comunicados científicos. A proposta é promover a publicização de trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância
no contexto dos temas do evento. Pode ser apresentado no máximo um comunicado por participante, sendo
autorizada a autoria individual ou coautoria de no máximo três autores. Os investigadores que apresentarem
comunicados científicos são também convidados a participar do concurso de artigos jurídicos a ser realizado nos
termos do regulamento próprio (sendo a participação do comunicado um requisito à participação no concurso de
artigos). É autorizada, contudo, a apresentação de comunicado científico sem a inscrição do artigo completo no
concurso de artigos.
Regras da Apresentação de Comunicados Científicos
1. Estão abertas as inscrições para a apresentação de comunicados científicos no II SEMINÁRIO INTERNACIONAL
EFICIÊNCIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2. As apresentações ocorrerão em dois momentos: a) Curitiba: nas dependências do Instituto de Direito Romeu Felipe
Bacellar (Rua Saldanha Marinho, n. 1762, Bigorrilho, Curitiba, Paraná), no dia 28 de março de 2017, a partir das 14h. E b)
São Paulo: nas dependências da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Rua Monte Alegre, 984, Perdizes, São
Paulo), no dia 31 de março de 2017, a partir das 14h. Os alunos poderão optar apresentar nos dois momentos ou em
apenas em um deles (mediante indicação expressa no momento da inscrição).
3. Os trabalhos que forem aceitos para apresentação, e cujos autores estiverem inscritos no evento, serão publicados
na forma de resumo em livro do evento. A publicação do trabalho está condicionada à efetiva apresentação da
comunicação científica no Seminário por pelo menos um dos autores e em pelo menos um dos momentos.
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4. Os interessados deverão inscrever os resumos dos comunicados mediante indexação do arquivo em formato Word
na página www.even3.com.br/eficienciaeetica até o dia 02 de março de 2017. O resultado final de todos os resumos
selecionados para apresentação será divulgado no máximo até o dia 06 de março de 2017 no perfil do Instituto de
Direito Romeu Felipe Bacellar no Facebook (www.facebook.com/instituto.bacellar).
5. Os resumos selecionados deverão ser apresentados em público e perante a Comissão de Análise (composta por no
mínimo três professores, indicados pela organização do evento) em data e horário indicados no item 2 deste
regulamento, segundo a programação do evento, pelo tempo máximo de 10 minutos, podendo ou não o apresentador
ser questionado pela Comissão em caso de dúvidas e contestações.
6. Serão apenas aceitos trabalhos de acadêmicos e profissionais inscritos individualmente, dupla ou trio, oriundos de
qualquer Curso superior (Graduação ou Pós-Graduação), desde que o tema enfocado esteja inserido em uma das
temáticas do Seminário. O trabalho poderá ser apresentado por apenas um ou por todos os autores.
7. Serão desclassificados resumos que não estiverem de acordo com os seguintes critérios de admissão:
7.1. Título em caixa alta e negrito no idioma do texto e em inglês.
7.2. Nome completo dos autores, seguido de afiliação institucional (nome por extenso da universidade(s) à(s)
qual(s) se encontra vinculado como aluno ou professor, com indicação de cidade, Estado e país da instituição),
titulação acadêmica (começando pela mais elevada), outros vínculos com associações científicas, profissão e email do(s) autor(es), com um máximo de três autores por trabalho.
7.3. Resumo com referência ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e aos resultados
e conclusões. Deve possuir mínimo de 250 e máximo de 500 palavras; espaçamento entrelinhas de 1.0
(simples).
7.4. Indicação de cinco palavras-chave no idioma do texto (português ou espanhol) e em inglês.
8. Todos os participantes receberão seu respectivo certificado de apresentação de trabalho científico no evento.
9. A Comissão indicará os três melhores comunicados apresentados em cada momento, que receberão premiação em
ordem de classificação e serão automaticamente convidados a publicar um artigo completo no livro do evento (sujeito
à aprovação prévia da versão completa do artigo pela Comissão de Análise), independentemente do concurso de
artigos.

Coordenação Geral
Daniela Libório
Romeu Felipe Bacellar Filho
Edgar Guimarães

Comissão Organizadora
Adriana Schier (IDRFB/IPDA/UniBrasil); Ana Claudia Santano (UniBrasil); Emerson Gabardo (PUCPR/UFPR);
Daniel Wunder Hachem (IDRFB/PUCPR/UFPR); Henrique Frota (IBDU); Rodrigo Pironti de Castro (IPDA)

Comissão Científica do Concurso de Artigos Jurídicos
Alexandre Godoy Dotta (Presidente - UniBrasil); Eneida Desiree Salgado (UFPR);
Ligia Melo de Casimiro (IBDU); Irene Nohara (Mackenzie)
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