
 

 

Edital para Seleção de Membros Voluntários 

 

O Centro de Direito, Internet e Sociedade -CEDIS do Instituto Brasileiro de 

Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa -IDP, coordenado pelos professores Laura 

Schertel Mendes e Danilo Doneda, divulga edital para a seleção de 

pesquisadores voluntários com inscrições até o dia 21.02.2021. 

 

O CEDIS tem como objetivos promover estudos avançados e debates por 

meio de grupos de pesquisa, publicações acadêmicas, eventos, workshops e de 

parcerias com outras instituições, bem como propiciar o desenvolvimento e 

engajamento de uma rede para promover a garantia de direitos e liberdades na 

internet, atuando como ponto de articulação entre acadêmicos e representantes dos 

setores público, privado e da sociedade civil.  

O CEDIS, no âmbito da linha de pesquisa “Proteção de Dados e Direitos 

Fundamentais” realizará o projeto IDP Privacy Lab, que terá como objeto de estudo, 

ao longo do ano de 2021, as decisões dos Tribunais brasileiros sobre temas 

relacionados à LGPD e iniciará suas atividades em março de 2021. Serão realizados 

encontros para discussão e aprofundamento no tema. Os encontros dar-se-ão em 

formato quinzenal e online de forma síncrona, nas segundas-feiras das 11h30 às 

13h00. O tema de estudos do semestre será: Jurisprudência dos Tribunais Brasileiros 

na Aplicação da LGPD. 

 Os professores Danilo Doneda e Laura Schertel acompanharão as atividades 

do grupo como diretores do CEDIS. A liderança do projeto ficará a cargo de Diego 

Machado e Isabela Maria Rosal Santos e coordenação de Maria Ruth Borges Bezerra, 

todos pesquisadores do CEDIS. 

A metodologia dos encontros durante o primeiro semestre seguirá a seguinte 

lógica: em alguns encontros serão discutidos textos da bibliografia básica e em outras 

datas serão abordados casos práticos e decisões do Poder Judiciário brasileiro que 

versem sobre a aplicação da LGPD, com debates sobre temas relacionados. 



 

 

Já no segundo semestre, o objetivo dos encontros será fomentar o debate e 

trabalhar em propostas de artigo dos membros voluntários, que analisarão todo o 

banco de dados de decisões coletado no primeiro semestre. Sob a supervisão e 

coordenação dos líderes do projeto, os temas e julgados analisados serão discutidos 

e dialogados, a fim de que os artigos científicos desenvolvidos sejam avaliados e 

selecionados para compor a publicação de uma obra coletiva ao final do projeto. 

  

I. Condições para participar da seleção 

 

Poderão inscrever-se alunos dos cursos de graduação e pós-graduação do 

IDP ou de outras instituições de ensino, do curso de Direito ou de quaisquer outras 

áreas, desde que demonstrem interesse pelo estudo da temática relacionada à 

proteção de dados pessoais.  

Os inscritos devem ter disponibilidade para participar de encontros quinzenais 

no dia e horário previamente estabelecidos neste edital para discutir bibliografias e 

projetos relacionados.  

Leitura em inglês indispensável. Conversação em inglês desnecessária. 

  

II. Objeto 

 

Constitui objeto do presente edital a seleção de 70 (setenta) novos membros 

voluntários, sendo 50 (cinquenta) alunos do IDP e 20 de outras instituições de ensino, 

para participar das atividades do Grupo, as quais incluem reuniões quinzenais para 

capacitação e estudos em “Proteção de Dados e Direitos Fundamentais”, bem como 

a produção acadêmica voltada para a área. 

 

III. Inscrições 

 

As inscrições poderão ser feitas no site do CEDIS 

(https://www.idp.edu.br/cedis/), por meio do envio de currículo Lattes e preenchimento 

https://www.idp.edu.br/cedis/


 

 

do seguinte formulário: <https://airtable.com/shrbLyVY8vB8lAg8W> até o dia 

21.02.2021 às 23h59. 

 

IV. Seleção 

 

Entre os dias 22.02.2021 a 26.02.2021, a seleção será realizada a partir da 

análise do formulário respondido e do currículo anexado. 

  

V. Classificação e resultado final 

 

O resultado final da seleção será divulgado até o dia 04.03.2021, através de 

e-mail direcionado aos selecionados(as) e também por publicação na página do 

CEDIS (https://www.idp.edu.br/cedis/). 

O primeiro encontro será realizado no dia 08.03.2021. 

  

VI. Disposições finais 

 

O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do 

candidato com as condições estabelecidas neste Edital. Eventuais dúvidas e casos 

omissos serão decididos pela Coordenação do Grupo.  

Maiores informações podem ser solicitadas pelo e-mail: cedis@idp.edu.br. 

  

  

 

 

 

 

 

Equipe CEDIS 

Brasília, 29 de janeiro de 2020. 

https://www.idp.edu.br/cedis/

