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 Ementa:  
 

O problema: histórico, riscos e tipologia. Os desafios: as dificuldades teóricas, relacionadas com a proteção da 
liberdade de expressão; e as dificuldades práticas, relacionadas com a facilidade de disseminação de fake news. 
As estratégias de combate: medidas judiciais e não judiciais, respostas do direito comparado. 

 
 Objetivos:  

 

Produção de diferentes pesquisas relacionadas aos desafios regulatórios e às estratégias de combate de Fake 
News. Elaboração de papers sobre os temas a serem selecionados conjuntamente. Perspectiva de agrupamento 
dos papers num livro conjunto e também de produção posterior, ao longo do segundo semestre, de artigos 
curtos de conjuntura, para publicação na mídia, além de um eventual curso curto a ser oferecido sobre o tema, 
com os resultados da pesquisa, para alunos da graduação. 

 
 Contextualização:  

 

A potencialização da disseminação das chamadas fake news, em especial pelas redes sociais e seus algoritmos, 
é seguramente dos problemas mais relevantes para as sociedades e democracias atuais. No Brasil, trata-se de 
tema que deverá ter impacto significativo nas eleições de 2022, nas quais se escolherá, entre outros, o novo 
presidente da república. Neste contexto, é essencial aprofundar-se nos desafios regulatórios e estratégias de 
combate a este grande problema dos dias atuais.  

 
 

 Metodologia:  
 

Fase inicial de identificação dos temas a serem abordados e de levantamento da bibliografia ou dados a serem 
examinados. Fase seguinte de elaboração de papers individuais ou em duplas e debate coletivo do avanço na 
sua produção. 

 
 Temas e Bibliografia: 

 
 

Apresentação do grupo.  
 

Brainstorm coletivo de temas a pesquisar.  
 
Discussão sobre produtos finais.  
 

Debates sobre temas e perspectivas essenciais. 

  

Eventuais conversas com especialistas. 

https://direitorio.fgv.br/corpo-docente-corpo-docente-do-mestrado-professor-da-graduacao/eduardo-jordao


 

Separação final de temas, bibliografia e esboço de sumários. 

Debate coletivo do avanço dos trabalhos. 

 

 
 


