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PROJETO INTERDISCIPLINAR  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS - FAM 

CURSO DE DIREITO – 25 e 29 de outubro de 2021 

EDITAL PI 01/2021-2 

A Coordenação, a coordenadoria do Projeto Interdisciplinar e os Professores do 
Curso de Direito aproveitando o momento propício para o debate e o entendimento 
de questões importantes sobre a utilização de tecnologias nos mais diversos 
campos do Direito e sua relação com a temática do acesso à justiça, torna pública 
a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação no Projeto 
Interdisciplinar do Curso de Direito, que será realizado de forma virtual nos dias 25 
a 29 de outubro de 2021, pela plataforma CANVAS, tudo conforme os termos deste 
edital. 

1.JUSTIFICATIVA 

A proposta do Projeto Interdisciplinar para o Curso de Direito será: Direito e 
Processo no Século XXI: Acesso à Justiça, Tecnologia e Informação. A 
proposta justifica- se pela necessidade de se dar continuidade ao debate sobre as 
variadas nuances que envolvem o tema que tem adquirido bastante notoriedade no 
cenário atual, especialmente em face de inovação legislativa (Lei Geral de Proteção 
de Dados). O Centro Universitário das Américas – e notadamente a Faculdade de 
Direito – não pode se furtar a debater questões atinentes ao acesso à justiça, bem 
como às novas tecnologias, preferencialmente de forma multidisciplinar, a fim de 
propiciar uma compreensão mais ampla e mais aprofundada do tema. É necessário 
que sejam viabilizados espaços acadêmicos hábeis para a discussão destas 
questões. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

• Fomentar a discussão acerca do direito frente as novas tecnologias, 
perpassando por temas como o acesso à justiça, a Lei Geral de Proteção de Dados, 
os algoritmos, o big data e a inteligência artificial, de modo a colaborar na 
disseminação e nos debates sobre os referidos temas de forma atualizada, sendo 
imprescindível para a área do Direito. 

2.2. Objetivos específicos 

• Discutir sobre o sistema de justiça brasileiro e a perspectiva do acesso à 
justiça na atualidade; 

• Debater temas controversos a respeito da LGPD - Lei Geral de Proteção de 
Dados; 

• Compreender aspectos atuais do direito face aos algoritmos, ao big data e 
inteligência artificial; 

• Abordar os desafios e as potencialidades dos temas nucleares do Projeto 
Interdisciplinar. 
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3. PÚBLICO ALVO: 

O público-alvo é formado por graduandos matriculados 1º ao 9º nos Semestres 
das disciplinas presenciais nos Campus Augusta e Moinho/Mooca. 
Os graduandos matriculados no 10º Semestre estão dispensados da realização 
do Projeto Interdisciplinar devendo seguir as orientações do Curso de Direito no 
que tange ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

4. DATA E MODO DE REALIZAÇÃO 

A entrega dos trabalhos será realizada nos dias 25 a 29 de outubro de 2021, em 
modo virtual pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – CANVAS, através de . 

5. DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

Os resumos expandidos deverão ser inéditos. 

Os resumos expandidos deverão obedecer às normas da ABNT, nos seguintes 
requisitos: 

a) O arquivo em PDF deverá ser na língua portuguesa e possuir no mínimo 07 
(sete) e no máximo 10 (dez) laudas em folha A4, posição vertical.  
b) Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem 
separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; 
margem - superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 
c) As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2018) devem 
obedecer às regras da ABNT. 
d) O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas 
pode ser autor- data ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé 
somente explicativas (NBR 6022/2003). 
e) Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem 
ser alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionado, bem como constar 
numeração progressiva. 

6. DAS AUTORIAS 

Serão admitidos resumos expandidos apenas na modalidade individual. 

Serão aceitos resumos expandidos de graduandos matriculados 1º ao 9º nos 
Semestres das disciplinas presenciais nos Campus Augusta e Moinho/Mooca 

Os graduandos matriculados no 10º Semestre estão dispensados da realização 
do Projeto Interdisciplinar devendo seguir as orientações do Curso de Direito no 
que tange ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

O aluno que efetuar a submissão do resumo é o responsável exclusivo por incluir 
o nome dos professores que cursa disciplinas individualmente, excluindo-se os 
professores das disciplinas na modalidade EAD. 

Após a submissão do resumo expandido, não serão aceitas inclusões de 
outros textos em substituição. 
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7. DA SUBMISSÃO 

Os resumos expandidos serão recebidos entre o período de 25/10/2021 a 
29/10/2021, precisamente até às 23 horas e 59 minutos, via CANVAS na área 
de tarefas da Disciplina Projeto Interdisciplinar. 

O aluno indivudualmente submeterá seu resumo de acordo com os temas definidos 
no Anexo II do presente edital. 

Após a submissão do resumo expandido, não será admitida a substituição, 
correção, alteração do conteúdo ou de qualquer natureza. 

Cada autor é responsável por observar os temas, presentes no Anexo II, com a 
finalidade de vincular corretamente o seu resumo expandido à linha de pesquisa 
equivalente. 

Não existe a possibilidade de recuperação em prova alternativa, devendo ser 
respeitados os prazos e forma de entrega dos trabalhos. 

8. DA AVALIAÇÃO 

O tema e os resultados do projeto serão definidos pela equipe de professores das 
disciplinas do semestre. Os projetos poderão ter como resultado:  

a) Produto (ou protótipo de produto) / Serviço.  
b) Pesquisa. 
c) Revisão bibliográfica. 
d) Intervenção Social. 
e) Intervenção Cultural. 

A avaliação do PI será feita pelos professores do semestre e por critérios atendidos 
de 0 (zero) a 2 (dois) pontos na média final das disciplinas do semestre, a ser 
lançada juntamente com a nota A2 apenas das disciplinas presenciais. 

Os avaliadores analisarão os trabalhos com base nos itens abaixo: 

a. O título do resumo expandido corresponde ao conteúdo desenvolvido? 
b. O resumo expandido foi encaminhado à linha de pesquisa correta? 
c. O resumo e as palavras-chave indicam os objetivos e a metodologia da 

pesquisa? 
d. A introdução apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e 

métodos da pesquisa? 
e. O referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao 

problema da pesquisa? 
f. As referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema? A 

pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com o 
caráter científico? 

g. A estrutura e a linguagem do resumo expandido são claras e aptas para o 
alcance dos objetivos da pesquisa? 

h. A metodologia utilizada mostrou-se adequada para a resposta da 
problemática enfrentada pela pesquisa? 
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i. A conclusão apresenta resposta ao problema da pesquisa? 
j. A conclusão é adequada aos objetivos indicados na introdução? 
k. O resumo expandido possui a forma exigida conforme as regras da ABNT? 

9. DO PLÁGIO 

Em caso de plágio, compra de trabalho, cópia total, cópia parcial sem os devidos 
créditos e fraudes semelhantes, confirmada e comprovada a ocorrência do fato, 
será atribuída a nota zero (0) ao trabalho,  e a informação será encaminhada a 
Coordenação do Curso de Direito. 

10. PERSPECTIVA DOS TRABALHOS 

A perspectiva que se espera encontrar nos trabalhos é de um tratamento ou 
interpretação normativa a partir da visão do Direito, o quanto possível comparativa 
e crítica.  

O desafio para os discentes articulistas é encontrar pontos de intersecção sobre os 
temas propostos para reflexão, elaborando conceitos e construindo perspectivas 
inovadoras sobre a temática proposta. 

Para tanto, espera-se que o trabalho na modalidade de artigo científico seja 
reflexivo, não descritivo ou monográfico, e que traga alguma contribuição , aponte 
algum desafio para a implementação de proposta de âmbito interno, local e 
nacional, e internacional. 

Para a bibliografia seletiva, se espera que a/o aluna/o ultrapasse a obviedade de 
manuais ou cursos que, quando citados, devem refletir qualidade reflexiva do/a 
autor/a da obra.  

Atenção especial para evitar citações de revistas ou jornais, ou outros textos, que 
não tenham caráter científico, sem que haja efetivo trabalho crítico. 

O autor, ao submeter seu resumo expandidos, cedem automaticamente os direitos 
autorais em caráter irrevogável e gratuito ao Centro Universitário das Américas, 
entidade promotora do projeto interdisciplinar e poderá publicar o resumo 
expandido com menção ao respectivo autor e ao evento, seja no formato digital ou 
impresso, nas suas revistas ou em outras publicações a seu critério. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Eventuais dúvidas deverão ser comunicadas aos representantes de sala que 
encaminharão ao professor coordenador responsável pelo Projeto Interdisciplinar, 
em sendo recorrentes, será agendado uma reunião via plataforma para solucioná-
las.  

Não haverá correção anterior dos trabalhos para efeito de entrega, apenas 
orientação, pois o desenvolvimento da atividade é de responsabilidade do aluno. 
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O Centro Universitário das Américas não se responsabilizará por eventuais falhas 
de tecnologia decorrentes de conexões com a internet ou congestionamento de 
dados ocasionados por número excessivo de acessos simultâneos nos últimos dias 
válidos para a submissão de resumos expandidos. 

A Coordenação do Projeto Interdisciplinar reserva-se o direito de dirimir 
discricionariamente as questões relativas a eventuais divergências de interpretação 
ou de aplicação, erros, redundâncias ou omissões deste Edital. 

A Coordenação do Curso de Direito é a instância máxima que decidirá sobre 
questões incidentes ou eventuais demandas e questionamentos sobre o processo 
de avaliação dos artigos, com o objetivo de zelar pela qualidade e seriedade do 
Congresso. 

Casos excepcionais serão definidos pela coordenação. 

 

São Paulo, agosto de 2021. 

 

Profª Drª Lays Helena Paes e Silva Dolivet  

Coordenação do Curso de Direito 

 

Profª. Dra Ana Carla Vastag Ribeiro de Oliveira  

 Coordenação PI 
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Anexo I 

 

 

CRONOGRAMA – Projeto Interdisciplinar 

Curso de Direito 

11/08/2021: divulgação do edital 

11/08/2021 a 24/10/2021: elaboração dos resumos expandidos pelos alunos 

25/10/2021 a 29/10/2021: entrega dos trabalhos pela plataforma CANVAS 

14/12/2021: data limite para lançamento pelos professores das disciplina 
presenciais da nota do PI na A2 no portal do aluno 
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Anexo II  

Tema 1 - ACESSO À JUSTIÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS 
DO PROCESSO JUDICIAL 

Subtemas: Acesso tecnológico à justiça; Acesso formal, material e acesso pela 
via dos Direitos; Ondas contemporâneas de acesso à justiça; Inteligência artificial 
no Poder Judiciário brasileiro; Conselho Nacional de Justiça e regulação da 
inteligência artificial; Inovação e processo judicial eletrônico; Decisão judicial por 
computador; Machine learning; Jurimetria e juscibernética; Futuro do Direito. 

 

Tema 2 - OS DIREITOS HUMANOS NA ERA TECNOLÓGICA 

Subtemas: Direitos fundamentais e tecnologia; Violações de direito e pandemia; 
Gênero e diversidade em ambiente digital; Vieses, algoritmos e discriminação; A 
atuação dos tribunais internacionais e a tecnologia; Direito, educação e 
tecnologias do conhecimento; Liberdade de expressão, fake news, discurso de 
ódio e reputação digital;Tecnologias ligadas aos direitos das crianças, dos 
adolescentes, dos idosos e acessibilidade. 

 

Tema 3 - TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS, DIREITO E PROTEÇÃO DE DADOS 

Subtemas: Regulação jurídica das startups, lawtechs e legaltechs; Tributação da 
tecnologia; Propriedade intelectual e as criações tecnológicas; Tecnologias da 
quarta revolução industrial e os impactos jurídicos; O paradigma da realidade 
aumentada; Visual law; Smart contracts; Crowndfunding; Blockchain, smart 
contracts, criptomoedas e o Direito; Economia do conhecimento e o uso de 
dados; Big data, vigilância e monitoramento; Fundamentos e princípios da 
proteção de dados pessoais; Tratamento de dados pessoais e de dados 
sensíveis. 

 

Tema 4 - DIREITO PENAL E CIBERCRIMES 

Subtemas: Tecnologias da investigação criminal; Fraudes virtuais; Jurisdição 
penal e crimes eletrônicos; Hackers e Crackers; Deep Web, Dark web e 
cibercrimes; Crimes e redes sociais; Reconhecimento facial e persecução penal. 

 

Tema 5 - RESPONSABILIDADE CIVIL E TECNOLOGIA 

Subtemas: Responsabilidade Civil, tecnologia e os princípios orientadores; 
Responsabilidade subjetiva e objetiva; Responsabilidade civil contratual e 
extracontratual; Responsabilidade civil das pessoas jurídicas e seus 
administradores; Responsabilidade por fato de outrem; Tecnologias, 
responsabilidade civil e as relações de consumo. 

 


