
 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DA ESCOLA DE DIREITO E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO IDP– EDAP/IDP torna público o Edital destinado ao 

lançamento de curso para os e as docentes da graduação em Direito do IDP, intitulado 

“Panorama jurídico do século XXI: as novas fronteiras e desafios do direito”. 

 

EDITAL Nº.  35 /2021 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O curso “Panorama jurídico do século XXI: as novas fronteiras e desafios do direito” é 

um curso que visa enriquecer o conhecimento dos/das docentes da graduação em Direito, 

inteirando-os/as dos principais e mais atuais assuntos debatidos no campo jurídico. Como curso 

de atualização docente, ele contribui, em maior escala, para a qualificação do IDP como uma 

instituição de ensino que acompanha as mudanças e discussões sócio-jurídicas que a passagem 

do tempo inevitavelmente traz. 

 

§ 1o: Este Edital aplica-se aos/às docentes da graduação em Direito do Instituto Brasileiro de 

Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa.  

 

§ 2º: O curso se desenvolverá integralmente em modalidade remota. 

 

§ 3º: O curso tem por objetivos: 

I. Contribuir para a atualização do conhecimento jurídico dos docentes do IDP; 

II. Fornecer conteúdos aos docentes que enriqueçam a formação dos e das discentes do IDP; 

III. Ampliar e consolidar a inovação no conhecimento produzido no IDP. 

 

Art. 2º O curso “Panorama jurídico do século XXI: as novas fronteiras e desafios do direito” 

será organizado e desenvolvido pela equipe da Coordenação da Graduação do IDP/Brasília, 

doravante denominada Comissão Organizadora, que será responsável pelo recebimento das 

inscrições e pela mediação das aulas.  

 

Art. 3º Ao final do curso “Panorama jurídico do século XXI: as novas fronteiras e desafios do 

direito”, será facultado aos/às docentes do IDP a elaboração de um paper de 10 a 15 páginas, 

com temática tangente aos assuntos abordados no curso, que integrará um e-book que consistirá 

em uma coletânea dos textos escritos pelos e pelas docentes do IDP. 

 

§ 1o: os papers deverão seguir as regras de formatação da ABNT (NBR 6023), a inserção de 

referências no modelo “autor-data”, e o uso do rodapé para inserção de observações que o autor 

ou autora entender necessárias. 

 

Parágrafo único: a elaboração do paper não é condição para a obtenção do certificado. 

 

 

2. INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 



 

 

Art. 4º As inscrições serão feitas por aula, de modo que para o/a docente constar como 

inscrito/a em todas as aulas, será necessário acessar a página de inscrição correspondente a 

cada uma, todas disponíveis no sítio https://www.idp.edu.br/eventos/curso-atualidades-em-

direito/. 

 

§1º Conforme disposto no art. 6º deste edital, as inscrições estarão abertas entre os dias 

19/03/2021 e 12/04/2021. 

 

Parágrafo único: somente receberão certificado os/as docentes que participarem de pelo 

menos 4 aulas. 

 

Art. 5º O critério de aprovação da inscrição consistirá:  

 

I – Na presença do/da docente no quadro de docentes da graduação em direito IDP no semestre 

1.2021;  

II – No preenchimento do Formulário de inscrição. 

 

§1º A homologação da inscrição de cada docente se dará por meio de sua inserção na disciplina 

criada para esse curso na plataforma Canvas. 

 

 

3. CRONOGRAMA  

 

Art. 6º Os prazos e as datas estabelecidos ou decorrentes deste Edital atenderão ao seguinte 

cronograma: 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Abertura do edital 19/03/2021 

Início da divulgação 19/03/2021 

Final da divulgação 12/04/2021 

Período das inscrições 16/03/2021 a 12/04/2021 

Período das aulas 14/04/2021 a 07/07/2021 

 

Art. 7º As aulas a serem ministradas e docentes responsáveis serão os seguintes:  

 

DATA AULA ÁREA 

14/04 Saúde Global e direitos humanos: os 

contornos da pandemia de Covid-19 

Atualidades em Direito 

Internacional 

04/05 Os desafios da Indústria 4.0: trabalho 

em plataformas, home office e 

teletrabalho 

Atualidades em Direito do 

Trabalho 

https://www.idp.edu.br/eventos/curso-atualidades-em-direito/
https://www.idp.edu.br/eventos/curso-atualidades-em-direito/


 

 

25/05 

 

Algoritmos e a questão racial: 

radiografia do problema e seus 

atravessamentos político-institucionais 

Atualidade interdisciplinar 

26/06 Uso de dados e direito à privacidade: as 

inovações da LGPD 

Atualidades em Direito Civil 

07/07 O pacote anticrime e suas recentes 

alterações 

Atualidades em Direito e Processo 

Penal 

 

Parágrafo único: todas as aulas começarão às 19:00h, com término previsto para as 21:00 h.  

 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 8º Os/as docentes cujas inscrições neste curso forem homologadas deverão obedecer às 

regras deste edital e os regulamentos internos do IDP. 

 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ouvida a Direção do 

IDP/Brasília. 

 

Art. 10º Este Edital passa a valer da data de sua publicação. 

 

Brasília-DF, 19 de março 2021. 

 

 

 
 

FRANCISCO SCHERTEL MENDES 

Diretor Geral da Escola de Direito e Administração Pública do IDP 

 

 

 


