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Entende-se por desenvolvimento econômico uma
medida qualitativa do crescimento econômico que, a partir
de um amplo conjunto de indicadores, demonstra
diretamente a melhoria de qualidade de vida da população.
Portanto, sua ocorrência está diretamente ligada à realização
de justiça social, um dos objetivos da República Federativa
Brasileira descritos no artigo 3° da Constituição Federal de
1988.
Analisar-se-á, neste projeto, as possíveis trocas
mútuas entre os sistemas da economia e do direito que
interfiram na realização do desenvolvimento econômico, por
meio da relação de inputs e outputs capazes de promover
distribuição de bens e riquezas, redução das desigualdades
sociais e realização de justiça social. Considerando-se as
normas jurídicas como componentes de um projeto de
desenvolvimento econômico, os estudos serão guiados pela
pergunta condutora: “o sistema jurídico é capaz de promover
desenvolvimento econômico?”.
A partir desta dúvida de base pretende-se, com esse
grupo de pesquisa, estudar os temas: a)o que é
desenvolvimento econômico e quais as principais correntes
teóricas sobre esse tema; b)como o direito pode (e se pode)
atuar, positiva ou negativamente, na realização do
desenvolvimento econômico? c) quais as estruturas
disponibilizadas pelo sistema jurídico para a realização do
desenvolvimento econômico e quais seus limites de
atuação?, dentre outras investigações possíveis que gravitam
por este tema.

ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES
Poderão participar deste projeto de pesquisa alunos do
Instituto Federal do Paraná que possuam interesse no tema
“direito e desenvolvimento econômico” e que possam se
comprometer com as seguintes atividades:

OBJETIVO
Convidar a comunidade acadêmica a
participar do Projeto de Pesquisa:
Direito e Desenvolvimento Econômico

a) Participação nas reuniões quinzenais, as quais
poderão ser agendadas por via virtual ou presencial,
sempre às quartas-feiras, das 18h00 às 19h00. É
possível a modificação de dias e horários caso haja
necessidade institucional ou deliberação da maioria
absoluta dos participantes. Apenas será conferida
declaração aos estudantes de graduação que tenham
participado de ao menos 75% (setenta e cinco por
cento) dos encontros, sejam eles presenciais ou
virtuais.
b) Leitura dos textos necessários à compreensão dos
temas e debates nas reuniões quinzenais, com
possibilidade de exigência de relatoria;
c) Elaboração de artigos e publicações conjuntas ao final
de cada semestre.
Conheça a programação dos próximos encontros ao final
deste documento.

CÔMPUTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR
As atividades de pesquisa realizadas pelo grupo poderão ser
computadas como atividades complementar caso autorizado
pelo respectivo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) ao qual se
encontra o participante matriculado. A professora
responsável compromete-se a, ao final de cada semestre,
conferir declaração de participação, desde que tenha o
estudante cumprido as atividades descritas no tópico
“atividades dos participantes”.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão abertas 20 (vinte) vagas para participantes da
comunidade interna do Instituto Federal do Paraná
devidamente matriculados nos cursos de graduação ou
tecnológicos.
A inscrição dos interessados se dará por meio de envio de email à coordenadora do projeto de pesquisa (dados ao lado),
com solicitação expressa de adesão. Caso haja candidatos em
número superior às vagas, serão preferidos os inscritos de
acordo com os seguintes critérios:
1- Alunos regularmente matriculados no Curso de
Bacharelado de Direito do IFPR;
2- Alunos regularmente matriculados em outros cursos
de graduação do IFPR;

3- Alunos regularmente matriculados no curso
tecnológico de Serviços Jurídicos do IFPR;
4- Alunos regularmente matriculados em outros cursos
tecnológicos do IFPR;
Será possibilitada a participação de membros da comunidade
acadêmica de outras instituições de ensino superior, desde
que matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação
regularmente reconhecido pelo Ministério da Educação e
que a participação seja de forma voluntária, desincumbindose o Instituto Federal do Paraná de qualquer obrigação legal.
Também poderão participar profissionais graduados, nas
mesmas condições indicadas aos alunos da comunidade
acadêmica externa.

PROGRAMAÇÃO DE JULHO A AGOSTO
07.07.2020- Leitura prévia obrigatória: LOPES, José Reinaldo de
Lima Raciocínio jurídico e economia. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4110089/mod_resourc
e/content/1/Lima%20Lopes%2C%20Jos%C3%A9%20Reinaldo.%2
0Racioc%C3%ADnio%20jur%C3%ADdico%20e%20economia.pdf
21.07.2020 – Leitura prévia obrigatória: Faria. José Eduardo.
Direito e economia na democratização brasileira. São Paulo:
Saraiva: 2013, “introdução”, p. 13- 34 (a ser disponibilizada na
página do grupo).
04.08.2020 – Leitura prévia obrigatória: POSNER, Richard. O
movimento análise econômica do Direito. In: Correntes
contemporâneas do pensamento jurídico. TEIXEIRA, Anderson V.
OLIVEIRA, Elton S. Barueri, SP: Manole, 2010. (a ser disponibilizada
na página do grupo).

