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Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Ana Paula da Fonaseca Rodrigues

Grupo de Pesquisa

Proteção jurídica da pessoa humana: desenvolvimento regional, globalização e 

vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Linha 2 - Direito, globalização e vulnerabilidades das pessoas decorrentes da cibernética

Tema do Projeto Direito, ética e cibernética

Delimitação do tema Ponografia infanto-junenil

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. Proteção jurídica de crianças e adolescentes. 2. Crimes de pornografia infanto-junenil 

previstos no Estatuto da Crianaça e do Adolescente. 3. Crimes virtuais

Problematização A efetividade das Leis 10.764/2003 e 11.829/2008

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)
Propor o aprimoramento dos instrumentos de controle e prevenção dos crimes de 

pornografia infanto-juvenil, tendo em vista a vulnerabilidade de crianças e adolescentes e 

a grandeza do bem jurídico tutelado, vez que se trata de bem jurídico penal difuso.

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Carmela Dell´Isola

Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional, Globalização e Vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática)
Vulnerabilidades e a intersecção entre o direito doméstico e o direito internacional

Tema do Projeto A proteção jurídica do idosos nos sistemas de direitos humanos europeu e americano

Delimitação do tema

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. Proteção jurídica do idoso nos sistemas europeu e americano de direitos humanos.

2. Instrumentos de proteção dos direitos humanos das pessoas mais velhas.

Problematização

Em que pese a projeção de aumento da população idosa no mundo (OMS),  o sistema 

europeu trata os direitos humanos deste grupo populacional  na sua ampla acepção, em 

caráter universal; e, o americano, sem a dimensão e profundidade necessárias. Além 

disso, os instrumentos de proteção dos direitos humanos das pessoas mais velhas devem 

garantir o acesso à justiça de forma justa.

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)
A investigação terá como objetivo central identificar  a proteção da pessoa idosa no 

âmbito europeu e americanos, bem como os instrumentos de acesso à justiça mais 

adequado para tutelar os direitos humanos deste grupo populacional.



 
 

 
 

 
 

 
 

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Denise Auad

Grupo de Pesquisa

Proteção Jurídica da Pessoa Humana: Desenvolvimento Regional, Globalização e 

Vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática)  Vulnerabilidades e a intersecção entre o direito doméstico e o direito internacional

Tema do Projeto  "Violência doméstica em face da criança e do adolescente"

Delimitação do tema

Estudar situações de violência doméstica em face da criança e do adolescente como a 

violência física, psicológica, negligência e o abuso sexual.

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1) Causas e consequências da violência doméstica em face da criança e do adolescente;

2) Medidas protetivas contra a violência doméstica;

3) Violência doméstica e sua relação com o uso do álcool e das drogas.

Problematização

A violência doméstica é um dos problemas que mais atinge o sadio desenvolvimento de 

crianças e adolescentes. A família, neste caso, ao invés de ser um berço de afeto e 

atenção, torna-se um ambiente destruidor da formação física e psíquica do ser humano. 

Esse grave problema deve ser estudado para que  busquemos sua superação.

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas) Compreender as causas da violência doméstica, as principais formas em que se manifesta, 

bem como a relação do uso das drogas e do álcool com esse problema.



 
 
 

 
 
 

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO

Grupo de Pesquisa Trabalho, Mercado e Desenvolvimento Regional

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Linha de pesquisa 1: Mudanças jurídicas estruturais e impacto regional

Tema do Projeto

Reformas estruturais e seus reflexos na ordem econômica e social da Região do Grande 

ABC/ SP.

Delimitação do tema

Globalização. Crise econômica. Reforma Trabalhista e Previdenciária. Busca do equilíbrio 

entre a ordem econômica e a ordem social. A influência da crise econômica para o 

trabalho infantil e para o retorno dos idosos ao mercado de trabalho.

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1- Impacto das reformas estruturais (trabalhista, previdência social, educação, planos de

saúde) para a vida das empresas da região do Grande ABC e consequentemente no

cotidiano dos trabalhadores e empregadores? 2- Redução das desigualdades regionais e

sociais; busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno

porte. 3- O papel do direito do trabalho e do direito econômico na promoção da justiça

social.

Problematização

A crise econômica fez brotar no Brasil a ideia de que é preciso desconstruir os direitos

sociais básicos (direito do trabalho, previdência social, planos de saúde etc) para

alavancar o progresso econômico. Será que este desmantelamento dos direitos sociais

traz alguma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos?

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)
Analisar a influência da política e da economia na (des)construção de patamares

civilizatórios básicos e manutenção da dignidade da pessoa humana.

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Estevan Lo Ré Pousada

Equipe de Professor(a)(es) 

Orientador(as)(es) Marcelo Benacchio (Octopus I e II); Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa (Octopus III).

Grupo de Pesquisa Trabalho, Mercado e Desenvolvimento Regional

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Mudanças jurídicas estruturais e impacto regional

Tema do Projeto

"Octopus" - Por uma proposta metodológica de análise do Direito Civil brasileiro 

contemporâneo

Delimitação do tema

"Octopus I" - Direito Civil Estrutural; "Octopus II - Direito Civil Analítico"; "Octopus III - 

Direito Civil Jurisprudencial"

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. O impacto das novas tecnologias sobre a temática dos bens e a revisitação da dicotomia 

estabelecida entre bens móveis e bens imóveis ("Octopus I"); 2. O artigo 186 do Código 

Civil Brasileiro e a necessidade da causação de dano para a caracterização do ato ilícito 

("Octopus II"); 3. Os direitos de personalidade como elemento refreador ao 

devassamento da privacidade ("Octopus III"); 

Problematização

Quando se observa um objeto, é possível se contemplar as suas diversas partes 

constituintes. Imaginemos, pois, a figura de um polvo: cada uma de suas partes 

constituintes “é” o polvo (pois lhe pertence), muito embora “não o seja” (por 

corresponder a apenas e tão somente uma parte de um todo que a transcende). Uma das 

principais censuras que fazemos às preleções difundidas em mercado repousa 

exatamente no fato de que, no mais das vezes, se restringem ao que chamamos de Direito 

Civil Analítico – avançando, quando muito, sobre o terreno ocupado por aquilo que 

designamos por Direito Civil Estrutural – fazendo-se, vez por outra, certas incursões pelas 

demais perspectivas que ostentam, no mais das vezes, as feições de uma bissexta 

erudição. O grande problema que o presente Projeto de Pesquisa Temático pretende 

enfrentar diz respeito, em última análise, a uma crítica quanto ao horizonte metodológico 

utilizado no estudo do Direito Civil brasileiro contemporâneo.

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

Parece-nos que a principal missão do professor de Parte Geral do Direito Civil é a de 

fornecer determinados conteúdos fundamentais [aquilo que designamos por Direito Civil 

Estrutural ("Octopus I") e Direito Civil Analítico ("Octopus II")]; ao mesmo tempo, contudo, 

cumpre-lhe despertar a atenção dos estudantes para a existência de perspectivas diversas 

de análise do objeto de sua abordagem - os demais “tentáculos” do polvo ao qual 

equiparamos o sistema jurídico ("Octopus III" - Direito Civil Jurisprudencial; "Octopus IV" - 

Direito Civil Comparado; "Octopus V" - Direito Civil Reconstituído; "Octopus VI" - Direito 

Civil Dinâmico; "Octopus VII" - Direito Civil Sistemático; e "Octopus VIII" - Direito Civil 

Especulativo);



 
 



 
 
 



 
 

 
 

 
 

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Marcelo Benacchio

Grupo de Pesquisa 2º)  Grupo de Pesquisa Trabalho, Mercado e Desenvolvimento Regional

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Linha de pesquisa 3:   Sustentabilidade, direito e desenvolvimento regional

Tema do Projeto A ORDEM JURÍDICA DO MERCADO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Delimitação do tema

A Constituição Federal estabelece a ordem jurídica da econômica, a qual deve atender os 

objetivos da república, expressamente previstos em seu art. 3º, destacamos a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária voltada ao bem de todos. Os direitos humanos 

têm sido utilizados como um valor universal de atendimento ao conjunto das 

necessidades dos seres humanos em todas as dimensões. Aproximando a atividade 

econômica dos direitos humanos, há necessidade da ordenação jurídica do mercado de 

forma a que as empresas na produção da riqueza possam permitir a realização e 

efetivação dos direitos humanos. A presente pesquisa trata da busca de uma teoria que 

possibilite a compreensão da divisão da riqueza produzida pela atividade econômica para 

a realização dos direitos humanos de todas as pessoas.

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos Atviidade econômica, Estado, Globalização e Direitos Humanos.

Problematização É o Direito que ordena a Economia ou é a Economia uma realidade pré-jurídica?

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

O objetivo do projeto é estudar os direitos humanos na sociedade globalizada e a situação 

no Brasil, a ordenação da econômica pela Constituição Federal, as formas de produção e 

distribuição da riqueza e, por fim, a construção de um modelo teórico bastante a 

compreender o exercício da atividade empresarial no sentido da promoção e efetivação 

dos direitos humanos.

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto MARCELO KOCH VAZ

Grupo de Pesquisa

Proteção jurídica da pessoa humana: desenvolvimento regional, globalização e 

vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) 2. Direito, globalização e vulnerabilidades das pessoas decorrentes da cibernética

Tema do Projeto Ética, inteligência artificial e responsabilidade

Delimitação do tema A responsabilidade em processos decisórios de agentes eletrônicos 

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. As dificuldades para se fazer uma auditoria dos critérios adotados por artefatos 

inteligentes em tomadas de decisão 2. A responsabilidade pelas decisões tomadas por 

artefatos inteligentes 3. O aprendizado de máquinas e os obstáculos à responsabilização

Problematização

A expansão do emprego da inteligência artificial suscita várias questões éticas. Dentre 

estas, vale destacar aquelas concernentes aos processos decisórios que envolvem agentes 

eletrônicos. A quem atribuir a responsabilidade pelas decisões tomadas por sistemas 

autônomos baseados em aprendizado automático?

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

O projeto tem por objetivo identificar e avaliar a dimensão ética dos impactos e riscos 

causados por sistemas que empregam inteligência artificial em processos decisórios, 

notadamente aqueles oriundos de decisões autônomas baseadas em aprendizado 

automático.



 
 

 
 
 

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Maria Elisa Cesar Novais

Grupo de Pesquisa Trabalho, Mercado e Desenvolvimento Regional

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Sustentabilidade, direito e desenvolvimento regional

Tema do Projeto

Contratos bancários: acesso ao crédito como direito ao desenvolvimento e o fenômeno 

do superendividamento do consumidor

Delimitação do tema

Direito Privado. Interferência do Estado no Direito Privado. Políticas públicas. Direito de 

Estado. Direito do Consumidor.

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. O acesso ao crédito:  os direitos à plena informação e à reflexão do consumidor e o 

dever de cooperação do financiador.  2. O cenário atual do superendividamento do 

consumidor no ordenamento jurídico brasileiro: prevenção e as tentativas judiciais e 

extrajudiciais de tratamento. 3. Análise da legislação nacional de proteção ao consumidor 

bancário em contraposição a iniciativas internacionais de acesso ao microcrédito.

Problematização

O direito humano ao desenvolvimento é declarado pela ONU desde 1986. O 

desenvolvimento econômico é uma das perspectivas desse direito humano. Na sociedade 

de mercado, inclusão social passa necessariamente pela inclusão econômica. O crédito 

não só integra essa inclusão, bem como conceitos como consumidor e cidadania 

aproximam-se. Políticas de incentivo ao acesso informado e refletido ao crédito 

constituem responsabilidade do Estado e dirigem-se especificamente à iniciativa privada, 

pois integram a defesa do consumidor pelo Estado, garantia constitucional no nosso 

ordenamento. Todavia, o que é possível constatar é um recrudescimento do 

superendividamento do tomador do crédito, o que significa sua exclusão do mercado de 

consumo e perda de certo aspecto da cidadania. Esse superendividamento encontra parte 

de sua justificativa em práticas nocivas na concessão do crédito por instituições 

financeiras e o fenônemo merece análise acadêmica para a sua prevenção e seu 

tratamento, envolvendo todos os atores responsáveis pela concessão do crédito.

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

Investigar, inclusive mediante análise empírica, as razões e os impactos do 

superendividamento, detectar a participação de atores relevantes nesse processo, com o 

fim de identificar a necessidade de criação/adoção de mecanismos jurídicos eficazes na 

prevenção e no tratamento do superendividamento.

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Maria Elisa Cesar Novais

Grupo de Pesquisa

Proteção jurídica da pessoa humana: desenvolvimento regional, globalização e 

vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Direito à vida privada e vulnerabilidades advindas da globalização

Tema do Projeto

 A tutela executiva nas ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos: a 

problemática da efetivação dos provimentos jurisdicionais na concretização de direitos.

Delimitação do tema

Direito Processual Civil. Direito de Estado. Tutela de Direitos Transindividuais. Acesso à 

justiça. 

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. O alcance das ações coletivas: a jurisprudência dos Tribunais Superiores e seus limites 

interpretativos na efetivação de direitos. 2. Estudo das tutelas jurisdicionais e sua 

exequibilidade no sistema processual coletivo.

Problematização

Na sociedade complexa, as demandas sociais já não traduzem, por vezes, problemas 

individualizados, mas problemas semelhantes enfrentados por uma coletividade de 

pessoas. A lei brasileira já conta com arcabouço jurídico significativo para o acesso à 

justiça de tais demandas, instrumentalizado pela ação civil pública. Porém, a efetividade 

desta ação, especialmente para direitos "acidentalmente" coletivos (direitos individuais 

homogêneos), é bastante questionável. Essa efetividade continua dependendo muito do 

interesse individual na fase do cumprimento de sentença, o que contribui para o seu 

enfraquecimento. Como trabalhar o processo para melhorar a efetividade desses 

provimentos, visando ao acesso a uma ordem jurídica justa? É matéria que depende de 

proposição legislativa ou de interpretação adequada dos tribunais?

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)
Avaliar empiricamente o impacto dos limites interpretativos dos tribunais superiores para 

a efetivação de direitos por meio da tutela coletiva e o efetivo alcance das sentenças 

coletivas na concretização dos direitos nelas reconhecidos.



 
 

 
 

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Renata Possi Magane

Grupo de Pesquisa

Proteção Jurídica da Pessoa Humana: Desenvolvimento Regional, Globalização e 

Vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Linha 2 – Direito, globalização e vulnerabilidades das pessoas decorrentes da cibernética

Tema do Projeto A discricionariedade judicial na aplicação do direito  - limites e possibilidades

Delimitação do tema

A discricionariedade judicial na perspectiva da teoria do direito; jurisdição e exceção; 

possibilidades teóricas de limitação da discricionariedade judicial (avanços e 

possibilidades concretas)

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. Discricionariedade judicial nas teorias descritivas do direito (do positivismo jurídico 

analítico ao positivismo contemporâneo); 2. As teorias interpretativas do direito e o 

combate à discricionariedade judicial; 3. Propostas para superação do esquema lógico-

formal na aplicação do direito e controle da discricionariedade judicial como garantia do 

Estado Democrático de Direito.

Problematização

A herança teórica legada pelo positivismo jurídico analítico, sobretudo de cariz kelseniano 

e hartiano, ao excluírem a aplicação do direito da ciência do direito (política jurídica em 

Kelsen e discricionariedade judicial em Hart) acabaram por conferir ampla margem de 

liberdade ao julgador ao decidir, podendo, inclusive, na radicalidade do pensamento 

kelseniano, proferir julgamento fora dos limites da moldura semântico-interpretativa, 

contra legem, portanto . O desenvolvimento de teorias "pós-positivistas" trouxeram novas 

perspectivas para diminuir a discricionariedade do aplicador do direito, numa tentantiva 

de dar eficácia ao princípio da segurança jurídica e trazer reequilíbrio aos poderes 

constituídos, de forma a preservar os valores constitucionais e democráticos, sobretudo 

após as trágicas experiências históricas vividas ao longo do século XX. Ocorre que, apesar 

dos avanços teóricos inegáveis no campo da filosofia do direito e do direito 

constitucional, continuamos a vivenciar na contemporaneidade e no contexto brasileiro 

em especial, formas de consolidação do arbítrio estatal perpetrado inclusive por quem 

deveria combatê-lo, por meio de um discurso cuja aparência de legitimidade e retórica 

performática acaba por contradizer a própria essência do Estado Democrático de Direito, 

perfazendo-se a mesma lógica de um Estado de não direito ou Estado de exceção.     

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

Apresentar e propor soluções para combater a discricionariedade judicial no contexto 

brasileiro; Estudar o fenômeno a partir da lógica da globalização e do neoliberalismo; 

Apresentar perspectivas reais a partir do direito comparado e experiências estrangeiras 

adaptáveis às particularidades do Estado brasileiro nas suas dimensões jurídico-políticas.

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Roberto F. Archanjo da Silva

Equipe - Professor(a)(es) 

Orientador(as)(es) Vladimir Balico

Grupo de Pesquisa

Proteção Jurídica da Pessoa Humana: Desenvolvimento Regional, Globalização e 

Vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Linha 2 – Direito, globalização e vulnerabilidades das pessoas decorrentes da cibernética

Tema do Projeto Proteção da pessoa humana: Direito, ética e cibernética

Delimitação do tema

Compliance , segurança cibernética e medidas preventivas e repressivas da criminalidade

empresarial 

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. Os instrumentos de controle e prevenção das infrações empresariais: Compliance, 

controle interno da administração pública e auditoria  - 2. Avanço tecnológico e 

cibernética: segurança e vulnerabailidades - dados, pessoas, inteligência artificial e a 

responsabilidade pelos eventos danosos, mercado, ordens econômica, política e social  - 

3. Os intrumentos de investigação e repressão da criminalidade empresarial: Canal de 

notícia ("denúncia"),  diligência de verificação da integridade de pessoas físicas e jurídicas 

(due diligence),  investigação interna e providências jurídicas na esfera penal. 

Problematização

O advento da Lei 12.846/2013 contempla a responsabilidade administrativa objetiva das

pessoas jurídicas em razão de atos de corrupção - em sentido amplo. Essa premissa se

conjugada com os demais instrumentos contemporâneos de controle e de persecução

penal (diferenciada) das organizações criminosas, são capazes de prevenir e reprimir a

denominada criminalidade empresarial, especialmente aquela perpetrada por meio de

recursos tecnológicos e/ou no espaço cibernético? 

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

Propor o aprimoramento dos  instrumentos de controle e prevenção das infrações 

empresariais; delinear um sistema para prevenir/reprimir as condutas que utilizam as 

principais vulnerabilidades do espaço cibernético; propor o aprimoramento dos 

instrumentos de investigação e de repressão da criminalidade empresarial.



 
 

 
 

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Rodrigo de Lima Vaz Sampaio 

Grupo de Pesquisa Trabalho, Mercado e Desenvolvimento Regional

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Mudanças jurídicas estruturais e impacto regional

Tema do Projeto Direito Privado Comparado: Conceitos, Instituto e Raciocínio Jurídico 

Delimitação do tema

Obrigações, Direitos Reais e Sucessões: contribuições da metodologia do Direito 

Comparado

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. Desenvolvimento Regional e Direito das Obrigações; 2. Desenvolvimento Regional e 

Direitos Reais; e 3. Desenvolvimento Regional e Direito das Sucessões

Problematização

O Direito Comparado impõe metodologia própria na realização de pesquisa científica. Ela 

desenvolve no pesquisador espírito crítico adequado e suficiente para tratar de institutos 

e princípios do ordenamento jurídico brasileiro em confronto com outros países, em nível 

de harmonização regional e internacional ou com perfil histórico. No ramo do Direito Civil, 

esta metodologia possibilitaria encontrar raciocínios jurídicos indispensáveis à 

manutenção da própria sociedade e das estruturas próprias do sistema jurídico romano-

germânico. Os projetos esperados devem instigar o perfil comparatístico na pesquisa 

dogmática do Direito Civil, em especial no ramo das Obrigações, dos Direitos Reais e das 

Sucessões.     Além da formação crítica do pesquisador, a metodologia possibilitaria, 

com bases científicas, sugestões legislativas ou em sede de doutrina para os institutos e 

princípios vigentes no ordenamento jurídico brasileiro

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

1. Desenvolver raciocínios jurídicos fundamentais a partir da metodologia comparatística; 

2. Determinar e conceituar institutos jurídicos indispensáveis ao Direito Civil; 3. Propor 

sugestões legislativas ou em sede de doutrina para o ordenamento jurídico brasileiro ou 

em nível regional.

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Rui Décio Martins

Equipe - Professor(a)(es) 

Orientador(as)(es) Vera Lucia Viegas Liquidato

Grupo de Pesquisa

 Grupo de Pesquisa Proteção Jurídica da Pessoa Humana: Desenvolvimento Regional, 

Globalização e Vulnerabilidades 

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática)

Linha de pesquisa 1: Vulnerabilidades e a intersecção entre o direito doméstico e o direito 

internacional

Tema do Projeto Apatridia, nacionalidade e vulnerabilidade no cenário contemporâneo

Delimitação do tema

Determinação da nacionalidade e situações de vulnerabilidade com foco no fenômeno da 

sucessão de Estados

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1 - Critérios de determinação de nacionalidade 2 - situações de "sucessão" de Estados ao 

longo da história 3 - determinação da nacionalidade no caso de "sucessão de Estados" 

Problematização

Os sucessivos fenômenos de alterações de Estados geram situações de apatridia e 

discussão de critérios determinantes da nacionalidade, agravado pelo atual fluxo de 

refugiados. Nesse contexto, há um sem número de pessoas desprovidas do exercício dos 

direitos de cidadania.

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

O objetivo primordial da presente pesquisa é, além de mapear a apatridia e determinação 

de nacionalidade no caso de sucessão de Estados, também investigar quais argumentos 

novos podem ser utilizados hoje em proteção das pessoas que ficam na situação de 

“limbo jurídico” da apatridia e os principais desafios hoje quanto aos critérios 

determinantes de nacionalidade.



 
 

 
 

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Ruy Coppola Junior

Grupo de Pesquisa

Proteção Jurídica da Pessoa Humana: Desenvolvimento Regional, Globalização e 

Vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Linha 2 – Direito, globalização e vulnerabilidades das pessoas decorrentes da cibernética

Tema do Projeto ““Big Data” – O Fim da Privacidade ou um Novo Começo?"

Delimitação do tema

Big data - coleta, processamento e disseminação de dados na Internet  - Privacidade - 

proteção de dados pessoais

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1. Privacidade - um conceito em desordem. O que é? O Valor da privacidade. Uma nova 

concepção. 2. Internet e dados pessoais - coleta, processamento e e disseminação de 

dados; 3. GDPR e seus efeitos no Brasil - a necessidade de uma regulamentação própria 

de proteção de dados (?)

Problematização

O avanço do Big Data tem colocado em xeque o conceito de privacidade, ao menos aquele 

tradicionalmente trabalhado pela doutrina. Em tempos de coleta e processamento de 

dados, cedidos ou não, com autorização ou não, é fundamental se analisar os efeitos de 

tais práticas sobre a privacidade da pessoa humana, em especial no que se refere aos 

chamados "dados sensíveis". Escândalos recentes mostram, com clareza, que pessoas 

vêm se utilizando de dados obtidos na rede mundial de computadores para não apenas 

analisar pessoas e suas preferências, mas também para influecia-las nos mais diversos 

assuntos e escolhas. Até onde somos responsáveis pelos dados que estão sendo 

coletados e processados? Quem é responsável pela coleta e cessão indevida de dados? 

Instrumentos, como da anonimozação, contribuem para solucionar o problema? É 

preciso, enfim, se revisitar a privacidade, conceito atualmente em desordem.

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

O projeto visa pesquisar a Privacidade na Internet, em especial para se responder às 

seguintes questões: o que é privacidade? O que é o Big Data? Qual o conceito atual, para a 

Internet, de dados sensíveis? O que é consentimento para fins de coleta de dados? A 

transferência permite que os dados sejam repassados a terceiros?  A coleta de dados, e 

sua utilização indevida, representam ameaça, inclusive, à democracia?

Nome do Pesquisador 

Responsável pelo Projeto Sergio Iglesias Nunes de Souza

Grupo de Pesquisa Proteção Jurídica da Pessoa Humana: Desenvolvimento Regional, Globalização e Vulnerabilidades

Linha de Pesquisa do Grupo 

(vinculação temática) Linha 3 – Direito à vida privada e vulnerabilidades advindas da globalização

Tema do Projeto Direitos humanos e a Sociedade da Informação: princípios, garantias, direitos e deveres no Direito Digital e a vulnerabilidade

Delimitação do tema Sociedade da informação e os bens da personalidade nas relações extracontratuais e/ou contratuais

Descreva até 3 temas gerais 

para pautar os Projetos de 

Iniciação Científica dos alunos

1 - Infoera e a Sociedade da Informação na juscibernética, aplicabilidade e efeitos, antinomias e hermenêutica, estudo de possíveis 

soluções do conflito de direitos - 2 - Manipulação, uso e obtenção de dados e a globalização, negócios jurídicos e/ou direitos da 

personalidade (vida privada, intimidade, segredo e informação) e os direitos e garantias constitucionais - 3 - Responsabilidade contratual 

e/ou extracontratual no mundo digital, formas de prevenção e tutela e os danos materiais e morais da vida privada

Problematização

O estudo visa analisar e questionar se o mundo globalizado atual tem satisfatórias condições de regulação dos fatos sociais cibernéticos, 

isto é, que envolvam direta ou indiretamente os conflitos de interesses no direito digital. Por essa razão, há três pilares de estudo: a 

Infoera e a Sociedade da informação quanto à aplicabilidade e seus efeitos jurídicos, isto é, um estudo voltado para a efetividade do 

Direito, com possíveis soluções teóricas e práticas. Ainda, análise da manipulação, uso e obtenção de dados no contexto de redes sociais e 

da internet, seja no âmbito dos negócios jurídicos ou relativa aos direitos da personalidade e direitos e garantias constitucionais e dos 

direitos humanos. E, na terceira temática, o questionamento do campo de incidência e a análise da responsabilidade contratual e/ou 

extracontratual e a extensão dos danos materiais e morais, quais espécies de responsabilidade civil devem incidir nos agentes ativos no 

direito digital, responsabilidade subjetiva ou objetiva? Qual espécie de responsabilidade atenderia melhor os interesses individuais e 

sociais nas diversas manifestações do direito digital? Como solucionar os conflitos entre a privacidade e o direito à informação da 

sociedade moderna? 

Objetivo(s) geral(is) (até 5

linhas)

Compreender a nova realidade social e o conflito de direitos envolvidos com proposição de soluções, com análise conjunta de como o 

Poder Judiciário na atualidade tem enfrentado a temática no mundo globalizado, assim como a ciência jurídica


