
 
 

 

 

 

 

EDITAL 09/2021-1 

SELEÇÃO PARA O GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM DIREITO DIGITAL 

Novas tecnologias surgem a todo tempo e com elas mudanças nos comportamentos dos 

indivíduos e sociedade. O Direito Digital é um ramo recente do Direito e encontra-se se ascensão. 

Compreender as relações jurídicas advindas de cenário virtual se faz necessário para 

compreender a importância e magnitude desse complexo e dinâmico novo ramo do Direito. 

Inúmeras problemáticas são postas em discussão, como o uso indevido de dados e da imagem, 

as fakenews, os Direitos Autorais, os diretos, deveres e responsabilidades dos consumidores, o 

novo modelo de empresas, prestação de serviços, contratos entre outros. 

Sendo assim, a coordenação do curso do Direito vem por meio deste, informar que está 

aberto o processo seletivo para o Grupo de Estudo e Pesquisa em Direito Digital para o segundo 

semestre de 2020, para o curso de Direito, conforme instruções abaixo: 

 

1. DEFINIÇÃO: 

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Direito Digital visa realizar levantamento de dados, pesquisas, 

discussões e a elaboração de material científico para submissão em congressos, na área de Direitos 

Humanos, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito do Consumidor, Direito Empresarial e 

Direito Digital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições para participação do processo seletivo serão realizadas no período de 23 a 26 

de fevereiro de 2021. 

2.2. Estão aptos a participar desse processo seletivo todos os alunos regularmente matriculados 

em 2021. 

1.3. Os interessados deverão enviar a carta de intenção para o email 

direito@fsantoantonio.edu.br.  A carta de intenção encontra-se no final deste edital. 
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3. DA SELEÇÃO 

3.1 Serão selecionados até 20 alunos para o Grupo de Estudo e Pesquisa em Direito 

Digital. 

3.2 A seleção dos acadêmicos inscritos para as vagas descritas será realizada no dia 01 

de março de 2021. 

3.3 A seleção será realizada através da análise da carta de intenção e do boletim. 

 
4. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 A divulgação do(s) acadêmico(s) selecionado(s) será realizada através do Instagram 

da Extensão e por email, no dia 02 de março de 2021, não cabendo recurso após a divulgação 

do resultado deste processo seletivo. 

4.2 Os acadêmicos selecionados deverão aguardar o contato da coordenação, para 

primeira reunião e apresentação do Grupo. 

 
5. CERTIFICAÇÃO 

A certificação estará condicionada a entrega protocolada na CEAL de: 

- Relatório de participação do aluno, que deverá ser entregue em data pré-estabelecida 

pela coordenação do Direito. 

                                                                                                                       

Caçapava, 02 de março de 2021 

  Coordenação de Extensão 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 1  

Carta de Intenção 

 

Candidato:  

RA:  

Projeto de interesse:  

 

Candidato, disserte abaixo sobre como você poderá colaborar com o projeto no qual 

você está se inscrevendo. Inclua reflexões sobre como isso pode impactar na sua formação e 

na comunidade. Utilize no máximo essa folha para resposta. 

 

 

 

 

 

 


