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PLANO DE TRABALHO 

DISCIPLINA  COMPARATIVE LAW IN ACTION  

DOCENTE BRUNA DINIZ FRANQUEIRA 

CÓDIGO GRDDIRATCI0332 SEMESTRE 2021.2 PERÍODO - NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

Disciplina  voltada  para  seleção  de  participantes  para  competição  internacional  Comparative  Law  in  Action, 
promovida pela IE University, em Madri. Habilidades para competições internacionais. Noções básicas das 
transformações eleitorais diante do emprego de novas tecnologias. Novos riscos e desafios impostos por novas 
tecnologias na disseminação de desinformação. 

OBJETIVOS 

Discutir com a/os aluna/os os principais temas que poderão ser abordados ao longo da competição; desenvolver 
habilidades necessárias para participação em competição internacional, como argumentação e soluções criativas, 
escrita, oratória, pesquisa acadêmica, apresentação de projetos; identificar a proximidade da/os aluna/os  com os 
temas que possivelmente poderão ser abordados e a extensão de seus conhecimentos básicos sobre aspectos de 
novas tecnologias; selecionar a/os aluna/os que irão participar da competição e representar a escola em Madri. 

METODOLOGIA 

A matéria vai se basear na construção coletiva de soluções para problemas identificados a partir de debates em sala. 
A turma será divida em 4 grupos e haverá rodízio entre as/os sua/eus participantes nas aulas temáticas. A/o Aluna/o 
de cada grupo responsável pela aula deverá indicar uma produção acadêmica complementar à bibliografia indicada 
para aquele tema (podendo ser artigo publicado em periódico, capítulos de livro, trabalhos publicados em eventos, 
relatórios), que avaliem os problemas em questão e/ou apresentem soluções. O texto deverá ser indicado até um 
dia antes da data da aula, através de um  fórum de discussões no e-class, junto a um fichamento do texto (no qual, 
além de um breve resumo, deverá constar críticas e reflexões sobre o texto. Sempre na aula anterior, serão enviadas 
orientações para busca dos textos, para que aluna/os com pouca experiência em busca textual não saiam do escopo 
do debate. A idéia é que, ao mesmo tempo em que a atividade ajuda a construir um repositório bibliográfico que 
será utilizado como material de apoio para a competição, a/os aluna/os também possam trabalhar noções conexas 
com as quais possuem maior afinidade, treinar a capacidade crítica e praticar a escrita. Além disso, a competição irá 
envolver a necessidade de responder rapidamente com soluções a notícias de última hora que estremecem as 
relações sociais. Espera-se que aluna/os já tenham conhecimentos prévios sobre alguns dos temas que serão 
abordados (e.g., fundamentos da proteção de dados pessoais, fundamentos dos sistemas eleitorais). 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 

Apresentação da competição e seleção: 
 
Apresentação da Competição Comparative Law in Action, dos critérios de seleção que serão utilizados para seleção 
da/os  participantes  da  equipe  que  representará a  Escola  em  Madrid,  do  curso,  metodologia  a ser seguida e 
principais temas a serem estudados. 

2 

Aula temática 1:   Abordagens críticas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Apresentação de abordagens 
críticas aos processos de desenvolvimento (arquitetura, testagem) de novas tecnologias. Apresentação do conceito 
de capitalismo de vigilância (e dos estágios de desenvolvimento econômico); apresentação dos riscos de sistemas 
automatizados. Reforço da importância do contexto na abordagem tecnológica. 
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3 

Aula temática 2: Internet, suas características e alteração nos Meios de Comunicação 
 
Apresentação de  conceitos  básicos  da  arquitetura aberta  da  Internet, modelo  OSI  e  TCP/IP. Apresentação de 
alteração no consumo de informações/dieta informacional. 

4 

Aula temática 3: Diferentes redes sociais e diferentes arquiteturas 
 
Apresentação dos diferentes fluxos de informação nas diferentes redes sociais. Apresentação do uso do whatsapp 
para disseminação de desinformação eleitoral. Apresentação da segmentação no Facebook. Teorias da Conspiração 
e fóruns da internet. 

5 

Aula prática - Leitura crítica memorial 2021 
 
Aula para leitura, críticas, avaliação do formato, novas propostas de design do memorial apresentado pela equipe de 
2021. 

6 

Aula prática - mapeamento das principais características de diferentes redes sociais 
 
Para competição, a/os aluna/os deverão entrar em contato com algum representante de alguma rede social. A ideia 
é realizar atividades em sala para mapear as principais características de cada rede social. 

7 

Aula temática 4:   Regulação da Internet (e obrigação de guarda de registros de conexão; registros de acesso e dados 
cadastrais). 
 
Apresentação de aspectos gerais do Marco Civil da Internet e do Decreto 8771/2016 - a regulamentação do Marco 
Civil. Neutralidade da Rede. Riscos de Hipervigilância e monitoramento de log de conexão e acesso (apresentação de 
casos de mau uso de tecnologias anteriores). 

8 

Aula temática 5: Regulação de plataformas e regulação algorítmica: 
 
Apresentação  dos  principais  formatos  de  iniciativas  em  regulação  de  algoritmos  para  funcionamento  de 
plataformas. Discutir sobre a necessidade ou não de limitar modelo econômico baseado em economia da atenção. 

9 

Aula temática 6: Segurança da Informação 
 
Apresentação dos alguns riscos de segurança da informação já identificados na literatura (sobretudo com relação 
especificamente a redes sociais). Desafios legais relacionados aos riscos à segurança da informação. Principais 
normas e orientações de autoridades de proteção de dados (vinculadas à GDPR) com relação à segurança da 
informação - ICO, CNIL, por exemplo. Certificações de Segurança. 

10 
Aula prática - Análise crítica de propostas de legislação de identidade digital (iniciativas de legislação computacional 
-  e  iniciativas de  definição do  conceito de identidade digital/manifestação de personalidade digital). 

11 

Aula temática 7: Os Impactos diferenciados 
 
Desigualdades,  manutenção  de  estruturas  marginalizantes,  e  emprego de  novas  tecnologias  para  prática  de 
violência contra grupos invisibilizados, silenciados, violentados pela sociedade (violências motivadas pelo racismo, 
diferenças de classe e/ou opressões de gênero e sexualidade, por exemplo); Produção de tecnologias e reprodução 
de vieses. O problema da escala e da retroalimentação da tecnologia. 

12 
Aula temática 8: Construção de Identidades 
 
Processo de construção de identidade no ambiente tecnológico. 

13 
Leitura crítica em grupo e debate - Manifesto Ciborgue, Donna Haraway. 

14 

Seleção participantes 
 
1a rodada de apresentações de aluna/os na Pré-competição: evento de seleção das alunas e alunos participantes da 
competição. 

15 
Seleção participantes 2a rodada de apresentações de aluna/os na Pré-competição: evento de seleção das alunas e 
alunos participantes da competição. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A/os Aluna/os serão avaliada/os de acordo com as atividades que serão desenvolvidas ao longo da disciplina. Ao 
final,  será  realizada  uma  pré-competição,  na  qual  serão  seleciona/os  a/os  aluna/os  que  irão  participar  da 
competição e representar a escola no evento final em Madri. As participações serão oferecidas em grupo, apesar da 
avaliação ser individual - na medida do possível. 
Composição da Nota: 50% pelos fichamentos entregues, 50% pela apresentação oral da pré-competição. 
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