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Nesta Edição: 

  

1. Concurso de Monografias IASP/CIEE 2014 - TEMA: “Controle 

judicial de políticas públicas” 
 

2.   XXIII Simpósio Nacional de Direito  

 

3.  Evento “A CISG e o Brasil" 

  

 
 

Concurso de Monografias IASP/CIEE 2014 - TEMA: “Controle 

judicial de políticas públicas” 

 

O IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo, associação civil de 

fins não econômicos fundado em 29 de novembro de 1874, com sede social à 

Rua Líbero Badaró, 377, 26o andar, Cep: 01009-906 – Centro – São Paulo/SP, 

que comemora 140 anos de fundação, em conjunto com o CIEE – Centro de 

Integração Empresa Escola, que comemora 50 anos de fundação, objetivando 

o estudo do Direito, a difusão dos conhecimentos jurídicos e do culto à Justiça, 

de acordo com o Regulamento Geral promove o presente CONCURSO DE 

MONOGRAFIA 

 

Tema: “Controle judicial de políticas públicas” 

 

Requisitos: a) autoria individual; b) original; c) inédito; d) um trabalho por 

candidato. 

 

Categorias: Profissionais e Estudantes de Direito (graduação). 

 

Entrega do trabalho: até a data de 27 de fevereiro de 2015. 

  



 

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL DO CONCURSO  

 

 

XXIII Simpósio Nacional de Direito 

 

 

Nos dias 29 e 30 de maio de 2015, o Instituto de Ciências Jurídicas 

promoverá na Sociedade Recreio Gramadense, na cidade de Gramado – RS, o 

XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO.  

Para mais informações clique aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiação: 

a) categoria “profissionais”: R$15.000,00 (quinze mil reais), a entrega de um 

certificado, uma placa e a publicação do trabalho. 

 

b) categoria “estudantes de Direito”: R$5.000,00 (cinco mil reais), a entrega de 

um certificado, uma placa e a publicação do trabalho. 

http://iasp.us7.list-manage1.com/track/click?u=b85d531901185aa74489146ff&id=aaaeaad0d9&e=2557bd11bc
http://icj.com.br/portal/23o-simposio-nacional-de-direito-2/


Evento “A CISG e o Brasil" 

 

Já estão abertas as inscrições para o evento “A CISG e o Brasil”. O 

evento contará com 2 painéis e 10 oficinas temáticas, além da conferência de 

abertura proferida pela Profª Ingeborg Schwenzer.  

 

Com a participação de estudiosos internacionais da CISG, o evento se 

encerrará com o esperado lançamento do livro “A CISG e o Brasil”, coordenado 

por Ingeborg Schwenzer, Cesar A. Guimarães Pereira e Leandro Tripodi e 

editado pela Marcial Pons em parceria com a Câmara de Arbitragem e 

Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – CAMFIEP. 

 

Para mais informações clique aqui.  

 

 

http://www.cisg2015curitiba.com/

