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1. EVENTO: Simpósio de Direito Comercial e Econômico 

2. EVENTO: Café Cultural com Paulo Salamuni 

3. Cartilha de Pesquisa 

4. LEMBRETE 

 

   
Simpósio de Direito Comercial e Econômico  

Nos dias 6, 7 e 10 de abril o Centro Acadêmico Hugo Simas (CAHS) 

realiza na Sala Prof. Alcides Munhoz da Cunha, evento que se voltará a temas 

relevantes de Direito Comercial e Econômico.  

Os painéis ocorrerão no período da noite a partir das 19h e contarão 

com a presença de professores de renome, conforme programação. 

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através do link 

https://docs.google.com/forms/d/1M1RpoTk4Phq0dXSWRkDJ_tPc7Ke3AiVOIP

eWHgB-pzI/viewform?c=0&w=1 até o dia 03/04. A presença em, ao menos, 

75% dos painéis é requisito para emissão de certificado de 10h 

complementares. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

Segunda-feira 06/04 

Alexandre Faraco (UFPR) - "Acordo de Leniência no Direito da Concorrência"  

Francisco Satiro (USP) 

Tarcísio Kroetz (UFPR) - "Desafios para o Mercado Livre no setor elétrico"  

https://docs.google.com/forms/d/1M1RpoTk4Phq0dXSWRkDJ_tPc7Ke3AiVOIPeWHgB-pzI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1M1RpoTk4Phq0dXSWRkDJ_tPc7Ke3AiVOIPeWHgB-pzI/viewform?c=0&w=1


 

Terça-feira 07/04 

Egon Bockmann Moreira (UFPR) - "Alguns dos problemas contemporâneos 

da regulação e das agências reguladoras brasileiras" 

José Marcelo Proença (USP) - "Interfaces entre a Propriedade Industrial e o 

Direito da Concorrência"  

Márcia Carla Ribeiro (UFPR) - "Contratos Empresariais: uma abordagem a 

partir das instituições no pensamento de Douglass North"  

 

Sexta-feira 10/04 

Luciano Timm (Unisinos) - "Análise Econômica do Direito Aplicada ao Direito 

Comercial" 

Paula Forgioni (USP) 

Contamos com a presença de todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1556387084613613/


Café Cultural com Paulo Salamuni 

O CAHS e o NIDDE apresentam mais um café cultural!  

 

Desta vez o evento terá como convidado o vereador Paulo Salamuni 

(PV), presidente da Câmara Municipal entre 2013 e 2014 e vereador desde 

1992. 

Os principais temas abordados serão a necessidade de transparência 

das instituições públicas, a proteção do meio ambiente no espaço urbano, a 

realidade da Câmara Municipal atualmente, bem como a larga experiência 

política de Salamuni. 

Sendo assim, todos estão mais que convidados para esse bate-papo, o 

qual ocorrerá na próxima quarta-feira (01/04), às 19h, na Sala da Memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilha de Pesquisa 

Sabendo da importância da Pesquisa e Extensão, a gestão "Amanhã 

Há de Ser Outro Dia" preparou material que reúne informações sobre essas 

atividades! 

Ele se encontra no link https://prezi.com/ex2wk-2g85mp/pesquisa-e-

extensao/ 

Disponibilizamos também o material em formato PDF para aqueles que 

assim o preferirem. 

https://prezi.com/ex2wk-2g85mp/pesquisa-e-extensao/
https://prezi.com/ex2wk-2g85mp/pesquisa-e-extensao/
http://media.wix.com/ugd/bd3a37_98e03f5e72e643d4a99e29228b771c06.pdf
https://www.facebook.com/events/784223428365464/


Ainda, providenciamos uma tabela que organza os professores com 

seus respectivos projetos de pesquisa. 

 

Agradecemos todos que de alguma forma auxiliaram na realização 

deste projeto! 

 

 

LEMBRETE 

Lembramos que hoje (31/03) é o último dia para inscrição dos 

professores pelo Edital de Iniciação Científica 2015/16. Esse procedimento 

deve ser feito pelo professor, com seu login e senha próprios, pelo sistema da 

PRPPG. No entanto, é importante que os futuros orientandos verifiquem se a 

inscrição foi realizada. 

Além disso, atentamos para o fato de que esse, ano por uma mudança 

no edital, os planos de trabalho devem ser inscritos em anexo ao projeto de 

pesquisa do professor. A inserção dos alunos no sistema só será realizada de 

fato em julho, mas o professor deverá protocolar os planos de trabalho que 

pretende desenvolver esse ano igualmente até hoje no sistema. 

Colocamo-nos à disposição para ajudar no que for preciso. 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/bd3a37_4a9886c866c6410aa46f08ac4dd87c87.pdf
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