
O  Centro  Acadêmico  Amaro  Cavalcanti,  entidade  representativa  do  corpo discente do Curso 

de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, comunica, através deste edital,  as normas 

referentes à realização do curso de extensão denominado CLUBE DO DEBATE.

O curso envolverá a realização de 8 (oito) encontros, divididos em 2 (dois) momentos distintos, onde 

irão ocorrer debates acerca dos temas estabelecidos no presente edital.

Art. 1º - Da disposição preliminar

O primeiro momento do CLUBE DO DEBATE será regido exclusivamente por este edital.

Art. 2º – Das inscrições

A realização das inscrições para o CLUBE DO DEBATE dar-se-á  entre a totalidade de  alunos(as) 

eméritos(as) do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

I – Poderão inscrever-se no CLUBE DO DEBATE todos(as) os(as) alunos(as) do Curso de Direito da UFRN 

que sigam o critério de haver sido aprovado na disciplina Hermenêutica e Teoria da Argumentação, ou 

equivalente;

II – As inscrições ocorrerão em uma etapa, a saber:

a) Submissão para o e-mail clubedodebatecaac@gmail.com da ficha de inscrição com os dados completos 

do(a) candidato(a) – sendo obrigatório o envio do Histórico Escolar em anexo – a qual estará disponibilizada 

no blog do CAAC (http://amarocavalcanti.wordpress.com) a partir das 12h00 do dia 19 até às 23h59 do dia 

20 de setembro de 2011.

III  – O  Centro  Acadêmico  Amaro  Cavalcanti  não  se  responsabilizará� por  solicitação  de inscrição não  

recebida  por  motivos  de  ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de comunicação,  congestionamento  

das  linhas  de  comunicação,  bem  como  outros  fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

Assim, é recomendável que o(a) discente realize a sua inscrição com a devida antecedência.

Art. 3º – Da seleção

Os  candidatos  que  tiverem  sua  inscrição  deferida  serão  relacionados  no  blog  do  CAAC 

(http://amarocavalcanti.wordpress.com) no dia 21 de setembro de 2011. A seleção será realizada de acordo 

com os seguintes critérios, assim contemplados:

I – Serão selecionados o máximo de 40 (quarenta) alunos que preencham os requisitos mencionados no Art. 



1º, I, deste edital;

II – A seleção será realizada segundo o critério da ordem de inscrição.

Art. 4º – Da data, local e horário

Os encontros serão realizados nos dias 22 e 29 de setembro e 20 e 27 de outubro de 2011.

I – As atividades terão início às 19h00, com duração até às 20h30.

Art. 5º – Dos textos adotados

I  – Os textos a serem abordados no decorrer  dos 4 (quatro) primeiros encontros seguirão o programa 

estabelecido no presente edital, sendo estes:

a) 1º Encontro: Faticidade e Justiça. Texto: BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. São Paulo: Edipro, 

2005 (Capítulo II, Justiça, Validade e Eficácia; p. 45-68);

b) 2º Encontro: Constituição – autonomia e realidade da norma constitucional. Texto: HESSE, Konrad. A força 

normativa da Constituição. Porto Alegre: Fabris, 1991;

c) 3º Encontro: Dedução e indução na decisão judicial: uma avaliação do modelo de racionalidade decisória 

do sistema judicial. Texto: CARDOZO, Benjamin N. A natureza do processo judicial. São Paulo: Martins Fontes, 2004;

d) 4º Encontro: Justiça, Cidadania e Direito – aportes metodológicos do fazer da justiça. Texto: CAPPELLETTI 

& GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988.

II – O material bibliográfico necessário para os encontros será disponibilizado virtualmente. O fornecimento 

se  dará  via  e-mail  e  através  da  criação  de  uma  aba  no  blog  do  CAAC 

(http://amarocavalcanti.wordpress.com);

III – Não exclui-se a possibilidade de outras leituras serem solicitadas no decorrer do curso;

IV – A leitura prévia dos textos é obrigatória, sendo essencial para a compreensão das temáticas abordadas 

nos encontros.

Art. 6º - Das Disposições Finais

A Comissão Organizadora do CLUBE DO DEBATE decidirá eventuais questões suscitadas e não 

abrangidas pelo presente edital.

Natal, 16 de Setembro de 2011.

Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti
Até que tudo cesse, nós não cessaremos

http://amarocavalcanti.wordpress.com/

