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Nesta Edição: 

 

1. Faxina na Subsede do CAHS 

2. Palestra ABPI sobre Contratos de Transferência de Tecnologia e 

Arbitragem 

3. Edital para a Folha Acadêmica n° 163 

4. Mobilidade acadêmica UFPR 

 

Faxina na Subsede do CAHS 

Informamos a toda comunidade acadêmica que no dia 8 de novembro 

realizaremos uma “faxina geral” na subsede do Centro Acadêmico.  

A faxina tem por objetivo limpar todo o espaço físico da subsede (lavar 

o chão e sofás, organizar os livros e papeis, etc.) e também reorganizar o 

espaço interno visando otimizar a utilização do local. 

Os principais motivos para toda essa faxina é abrir espaço para que 

novos livros possam ser adicionados e dar início a digitalização de textos 

importantes que se encontram na biblioteca da subsede. 

Nós sabemos a importância de uma subsede organizada e 

aconchegante para seus associados, por isso faremos o possível para 

promover um ambiente convidativo e receptivo a todos! 

 

 

Palestra ABPI sobre Contratos de Transferência de Tecnologia e 

Arbitragem 

Convidamos todos a participar da “Palestra-Coquetel ABPI sobre 

Contratos de Transferência de Tecnologia e Arbitragem” que tem o apoio do 

CAHS.  

O evento ocorrerá no dia 13 de novembro às 19h no TECPAR –

 Instituto de Tecnologia do Paraná.  As inscrições podem ser feitas até o dia 

12 de novembro pelo site www.abpi.or.br. 

http://www.abpi.or.br/


Lembramos que como o CAHS está apoiando o evento seus 

associados terão desconto na inscrição. 

O evento contará com palestras das advogadas Juliana Laura Bruna 

Viegas, que tratará do tema contratos e Nathalia Mazzonetto que discutirá 

sobre arbitragem. Estarão presentes como debatedor Tarcísio Araujo Kroetz 

e como moderador Márcio Merkl. 

 

 

Edital para a Folha Acadêmica n°163 

A edição n°163 da Folha Acadêmica traz como tema a “Reforma 

Política”. Como este é um assunto muito abrangente, o Conselho Editorial 

delimitou alguns pontos que os autores podem tratar em seus artigos: 

1 - Procedimento de aprovação e discussão da Reforma (constituinte 

exclusiva, plebiscito, referendo, etc); 

2 - Financiamento público de campanhas políticas (proibição, limitação ou 

manutenção do sistema) 

3 - Limites da liberdade de expressão dos partidos nas propagandas 

políticas  

4 - Obrigatoriedade do voto 

5 - Fim da reeleição (tanto para legislativo como para executivo) 

6 - Sistema eleitoral (proporcional, distrital, distrital misto, etc.) 

 

É importante deixar claro que se autor decidir escrever sobre o tema, 

porém não tratar dos pontos sugeridos no edital, seu texto será considerado 

da mesma forma que outros que tratam dos pontos. Assim, Conselho 

Editorial só fez sugestões e não desconsiderará artigos que fujam dos 

pontos mencionados acima.  

Os artigos deverão ser enviados por e-mail para o endereço 

contato@cahs.org.br até o dia 20 de dezembro de 2014. 

 

Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional 

Estão abertas as inscrições para o programa de mobilidade acadêmica 

da UFPR, com saída no segundo semestre de 2015 

(http://www.internacional.ufpr.br/). Para participar do programa o aluno 

precisa possuir os seguintes requisitos: 

 IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) superior ou igual a 0,600. 

mailto:contato@cahs.org.br
http://www.internacional.ufpr.br/


 Ter concluído 1 ano de curso com aprovação em todas as matérias 

obrigatórias. 

  Ter concluído no máximo 90% das disciplinas do curso na saída 

para o intercâmbio.  

 Possuir obrigatoriamente conta de e-mail da UFPR ativa. 

 Ter proficiência no idioma do país pretendido. 

Para mais informações haverá a palestra sobre o Edital de Mobilidade, 

programas de duplo diploma e BRAFITEC, dia 11 de novembro de 2014, às 

17 horas no Auditório Leo Grossmann (Centro Politécnico) 

Lembrando que as inscrições iniciam-se dia 3 de novembro de 2014 e 

encerram-se dia 17 de novembro de 2014 até as 23 horas e 59 minutos do 

mesmo dia.  

 

 

 

 


