EDITAL Nº 01/2021

CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE ESTUDOS EM

DIREITO ADMINISTRATIVO DIGITAL
O Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do
Paraná –NINC/UFPR, por intermédio do presente edital, informa a comunidade
acadêmica a respeito da abertura de vagas para participação no grupo de estudos e
discussões em temas relacionados ao Direito Administrativo Digital.
O grupo visa promover leituras direcionadas, debates e investigações
científicas não só de um ponto de vista teórico-crítico, mas também concernentes a
casos práticos e polêmicos vivenciados na contemporaneidade.
As reuniões ocorrerão no primeiro semestre do ano de 2021 e poderão
abordar os seguintes temas: acesso à informação, Big data, Blockchain, Cidades
inteligentes, Contratos inteligentes, Crowdsourcing, Democracia digital, Direito à
privacidade, Direitos fundamentais, Economia digital, Educação Digital, Eficiência
administrativa, E-Government, Fake News, Inclusão digital, Infraestrutura, Inovação,
Inteligência artificial, Interesse público, Internet, Internet das coisas, Jurimetria,
Lawfare, Novas tecnologias, Perfilamento digital, Processo administrativo eletrônico,
Proteção de Dados, Regulação administrativa, Regulação econômica, Serviços públicos,
Sistemas de Informação, Sociedade da Informação, Transparência governamental, e
Telecomunicações.
O grupo é aberto à participação de quaisquer interessados, da UFPR, de
outras instituições de ensino superior ou externos. Seu foco será a tratativa inicial dos
assuntos indicados, para quem ainda não teve contato com a área ou está iniciando os
estudos em Direito Digital.
Aqueles que desejarem participar devem se inscrever no período de 08 a 20
de fevereiro (até 23h59), mediante o preenchimento do formulário que acompanha o
edital (ver Anexo I) – enviar em arquivo Word. A inscrição deve ser acompanhada do
envio de um ensaio (entre 2500 e 3500 caracteres, incluindo os espaços) em formato
pdf., para o endereço eletrônico ninc.ufpr.grupo@gmail.com
O ensaio a ser submetido deverá versar sobre um artigo científico de livre
escolha publicado no periódico International Journal of Digital Law
(https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/index) e deverá dividir-se em três
partes: 1. Justificativa sintética da escolha do texto; 2. Descrição objetiva dos aspectos
positivos e negativos do texto.
A homologação das inscrições com indicação dos candidatos selecionados
se dará até o dia 25 de fevereiro e será publicada no Facebook do NINC.

As reuniões estão agendadas para as seguintes datas, sujeitas a alterações
por motivos supervenientes: 01.03, 08.03, 15.03, 29.03, 12.04, 19.04, 26.04, 03.05.
Serão realizadas de forma exclusivamente online, na Plataforma Zoom, entre 19h e 21h.
É preciso ter perfil no Facebook para a participação, pois a comunicação do
grupo será realizada por um grupo nesta Plataforma.
Metodologia Leitura de textos. Exposições por parte de professores e alunos.
Debates. Análise das questões jurídicas, políticas éticas e ideológicas.
Argumentação. Defesa de hipóteses e proposições. Reflexão em
grupo. Adoção de uma abordagem científica de temas políticos e
sociais. Realização de críticas contundentes recíprocas em um
ambiente de consideração ao outro. Forte contraposição de ideias
como mecanismo lógico de discussão e manutenção do respeito pela
divergência. Liberdade de pensamento.
Objetivo
Amadurecimento intelectual. Reforço da capacidade de divergência
pacífica a respeito de temas polêmicos. Abandono do senso comum e
das opiniões fundadas em experiências pessoais. Recusa da
superficialidade argumentativa. Promoção da alteridade no ambiente
acadêmico e político. Ampliação da autonomia acadêmica e da
consciência inerente aos problemas sociais de uma sociedade
socialmente desigual e carente de desenvolvimento humano.
As leituras são ideologicamente orientadas a partir da perspectiva da
Escola de Direito Administrativo Social e seu recorte metodológico segue as
orientações do Regimento Interno do NINC. Para melhores informações, consultar os
seguintes links:
https://www.ninc.com.br/img/pesquisa/0arquivo_20210202185833_118.pdf
https://www.ninc.com.br/img/pesquisa/0arquivo_20210202185600_117.pdf

A participação efetiva nas atividades do grupo será certificada ao final dos
trabalhos.

Curitiba, 05 de fevereiro de 2021.

Prof. Dr. Emerson Gabardo
Coordenador do Grupo

ANEXO I
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO E INSCRIÇÃO PARA O
GRUPO DE ESTUDOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DIGITAL
EDITAL Nº 01/2021

Nome: ________________________________________________________________.

CPF: ________________. RG: _____________. Data de nascimento: ___/___/_____.

Telefone: (__) _______________. E-mail: ___________________________________.

Registro pessoal no Facebook: ____________________________________________.
Link para o Lattes: ______________________________________________________.

Endereço: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

OBS: é obrigatório o preenchimento de todos os campos acima.

Instituição de ensino atual e qualificação (se for o caso): ______________________
______________________________________________________________________.

Dados do histórico acadêmico: ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

