RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2016
(DE CHAMADA DE TRABALHOS)

Retificam-se os seguintes itens do edital de chamada de trabalhos do Seminário Direito e
Exceção:

3.1

Para participar das atividades da Mostra de Trabalhos do Seminário Direito e

Exceção, os interessados devem enviar o resumo de seus trabalhos (vide seção 4) para o endereço
<direitoeexcecao2016@gmail.com> até o dia 11 de setembro de 2016. O corpo do e-mail deve
conter nome completo, telefone e instituição de procedência do(s) autor(es); devendo o campo
assunto ser preenchido apenas com os dizeres "Resumo - Mostra de Trabalhos – Direito e
Exceção".

3.2

Os trabalhos devem estar relacionados à temática geral do Seminário, de acordo com

os seguintes eixos temáticos:
I.

Biopolítica: biopoder, controle dos corpos, racismo; estado de exceção,

totalitarismo moderno; juridicização da vida.
II.
III.

Direito e exceção: ativismo judicial; decisionismo; judicialização da política.
Políticas antiterrorismo e movimentos sociais: leis antiterrorismo; direito

internacional e terrorismo; movimentos sociais: campo, cidade e comunidades tradicionais.
IV.

Ditaduras na América Latina: direito e ditaduras; censura; resistência; gênero

e ditaduras; justiça de transição; direito à memória; comissão da verdade.
V.

Controle Social e Criminologia Crítica: criminologias críticas, abolicionismo

penal; minimalismo penal; criminologia feminista; economia política da pena; controle social
e violência; racismo.
VI.

Democracia e capitalismo: teorias marxistas; neoliberalismo; Estado, forma

política e forma jurídica; imperialismo.
VII. Crítica do direito e da legalidade: teoria crítica do direito; história crítica do
direito.
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4.3 A relação dos resumos selecionados para a apresentação oral será divulgada até o dia
14 de setembro de 2016, por e-mail endereçado aos autores e também estará disponível no site
<www.petdireito.ufsc.br> e no site <www.direitoeexcecao2016.wordpress.com>.

Florianópolis, 05 de setembro de 2016.
Programa de Educação Tutorial em Direito
Universidade Federal de Santa Catarina

Programa de Educação Tutorial - PET- Direito- UFSC
Endereço: Universidade Federal de Santa Catarina - Centro de Ciências Jurídicas - Sala 108 - Campus Universitário Trindade
Florianópolis - SC - Brasil. CEP: 88040-900
Telefone: (48) 3721-6522. E-mail: petdirufsc@gmail.com Site: http://petdireito.ufsc.br/

