NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA
EDITAL DE SELEÇÃO – OFICINAS DE ESTUDOS AVANÇADOS
Fevereiro/2019
NOME DA OFICINA:
Oficina de Estudos Avançados em Direito e Inovação

COORDENADOR(ES):
Me. Guilherme Costa Leroy
Me. David França Ribeiro de Carvalho

NÚMERO DE VAGAS: 20 (Vinte)

QUEM PODE SE INSCREVER:
Graduandos e mestrandos em Direito pela Faculdade Milton Campos, de todos os
períodos, que se identifiquem com os temas propostos, bem como queiram contribuir com
as atividades desenvolvidas do grupo.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: ATÉ 16/03/2019

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO:
Envio de Currículo para o E-mail: direitoeinovacaofdmc@gmail.com

TIPO DE SELEÇÃO

( x ) PROVA ESCRITA

DATA E HORÁRIO DA

DATA DA DIVULGAÇÃO DO

REALIZAÇÃO

RESULTADO

18/03/2019 – 17:00

19/03/2019

( x ) ENTREVISTA

18/03/2019 – 18:00

19/03/2019

ATÉ: 16/03

19/03/2019

( x ) ANÁLISE DE CURRÍCULO

TEXTO(S) INDICADO(S) PARA PROVA:
Para realizar a prova escrita é necessário que o candidato faça leitura prévia dos
capítulos 01, 02 e 03 do livro Artificial Intelligence, autor Jerry Kaplan, devidamente
disponibilizado pela coordenação.

BREVE DESCRIÇÃO DA OFICINA E DAS ATIVIDADES:
A Oficina de Estudos em Direito e Inovação tem o intuito de estudar as diversas
possibilidades apresentadas pela combinação do Direito com as novas tecnologias.
Aproveitando o conhecimento especializado dos coordenadores, bem como de
convidados especializados, e alinhados com o estimulo dos selecionados para compor o
grupo, pretende-se debater temas atuais e relevantes, promovendo uma frente de estudos
vanguardista.
Serão desenvolvidas entre outras atividades leituras e debates de livros, artigos,
notícias entre outros sobre o tema proposto no semestre, bem como serão confeccionadas
atas a cada reunião para fins de auxílio para futuras publicações de artigos.
Além disso, ao longo do semestre, novas propostas poderão ser apresentadas.

DIA E HORÁRIO DAS ATIVIDADES:
Quarta-Feira, semanalmente, de 17:30 às 19:00.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
É aconselhável que o aluno tenha boa capacidade de leitura em língua inglesa para que possa
acompanhar os textos preparatórios de cada encontro.

